WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr
VI/29/07 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 5 marca 2007 roku , w której uchwalono
następujące wielkości budżetu:
- planowane dochody

-

85.780.742 zł

- planowane wydatki

-

83.752.742 zł

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę
budżetu na kwotę 2.028.000 zł, z przeznaczeniem na wykazaną w rozchodach budżetu
spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.028.000 zł oraz
wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł.
Ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w wysokości
2.200.000 zł. Zarząd Powiatu nie skorzystał z tej możliwości ponieważ w trakcie roku nie
występował przejściowy deficyt budżetowy.
Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.028.000 zł przeznaczono w całości na spłatę
zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji w następujących wielkościach:
- kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu

120 000 zł

- kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu

150 000 zł

- kredyt na inwestycje drogowe

600 000 zł

- wykup obligacji

1 000 000 zł

- kredyt na termomodernizację ZST

158 000 zł
.......

Razem 2 028 000 zł

Układ wykonawczy opracowany został w terminie określonym art. 186 ust.1 pkt 1
ustawy o finansach publicznych w szczegółowości wynikającej z art. 128 ust.2 cytowanej
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ustawy i przyjęty został Uchwałą Nr 19/78/2007 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26
marca 2007 roku.
Na

dzień

31

grudnia

2007

roku

plan

dochodów

zamknął

się

kwotą

99.811.423 zł i była ona wyższa o 14.030.681 zł od budżetu początkowego. Ostateczny
plan wydatków na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł 98.571.889 zł i był wyższy o
14.819.147 zł od wydatków uchwalonych pierwotnie.
Różnice wymienione powyżej wynikają przede wszystkim z następujących przyczyn:
- wzrostu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. „Scalanie
Wsi Padew Narodowa” w rozdziałach 01005- „Prace geodezyjno urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa” (904.217 zł) ,
- wzrostu dochodów w rozdziale 60014 – „Transport i łączność” (4.479.789 zł), dotyczy
dofinansowania zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatu pozyskanego
w ramach współpracy z samorządami gminnymi,
- wzrostu dochodów w rozdziale 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”
(197.983 zł),
- wzrostu dochodów w rozdziale 75020 – „Starostwa powiatowe” w § 0870 – „Wpływy
ze sprzedaży składników majątkowych” (5.602.559 zł) – sprzedaż działki i budynku, w
którym mieścił się Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc,
- wzrostu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność bieżącą
Powiatowej Straży Pożarnej – rozdział 75411 (298.652 zł),
- wzrostu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność inwestycyjną
Powiatowej Straży Pożarnej oraz dofinansowania pozyskanego od samorządów
gminnych oraz firm na zakup samochodu specjalistycznego (170.500 zł)
- wzrostu w ciągu roku 2007 subwencji oświatowej ( 592.636 zł),
- wzrostu w rozdziale 85111 – „Szpitale ogólne” – kontynuacja inwestycji: Rozbudowa
Szpitala Powiatowego w Mielcu (900.000 zł).
Wolne środki finansowe z 2006 roku pozostające na koncie podstawowym Powiatu w
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kwocie 788.466 zł, przeznaczono na dofinansowanie wydatków remontowych w
placówkach oświatowych oraz na zwiększenie wydatków bieżących i inwestycyjnych w
Domu Pomocy Społecznej.
Realizację budżetu w kwotach ogólnych przedstawiono poniżej.

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO W 2007 ROKU.

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

1.
2.
a)
b)
3.
4.
4.1.
4.2.

Dochody budżetowe
Wydatki budżetowe
bieżące
inwestycyjne
Nadwyżka/Deficyt
Finansowanie
Przychody budżetowe
Rozchody budżetowe

Plan po
zmianach

Wykonanie

Wskaźnik
real. planu
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99.811.423 zł 97.549.317,77 zł 97,73%
98.571.889 zł 88.411.943,70 zł 89,69%
89.189.641 zł 83.278.574,11 zł 93,37%
9.382.248 zł 5.133.369,59 zł 54,71%
1.239.534 zł 9.137.374,07 zł 737,26%
-1.239.534 zł
-1.239.534 zł
788.466 zł
788.466 zł
100%
2.028.000 zł
2.028.000 zł
100%

Zobowiązania wymagalne za 2007 rok

Wyszczególnienie

Starostwo Powiatowe w Mielcu
Dom Pomocy Społecznej
RAZEM

kwota
16,017,68 zł
38 zł
16.055,68
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DOCHODY
Wykonanie budżetu po stronie dochodów na koniec 2007 roku wyniosło 97.549.317,77 zł
tj. 97,73% planu.
Najistotniejsze rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem dochodów, które mają
wpływ na wykonanie budżetu w 2007 roku:
-

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01005 – „Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa” – plan: 5.456.522 zł, wykonanie: 3.370.448
zł.

Rozbieżność dotyczy realizacji zadania finansowanego z budżetu państwa pn.
„Działanie 2.2 „Scalanie gruntów” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich”. Niewykorzystane środki w wysokości 2.086.074 zł, jako wydatki
niewygasające z 2007, roku zostaną przekazane Powiatowi przez Wojewodę
Podkarpackiego w 2008 roku.
-

Dział 750 – „Administracja publiczna” rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”
paragraf 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” – plan: 779.285 zł, wykonanie:
584.268,59 zł.

Różnica w wysokości 195.016.41 zł wynika z należności pozostałych do zapłaty za
użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa od osób fizycznych i
prawnych.

5

DOCHODY POWIATU MIELECKIEGO W 2007 ROKU
Udziały w podatkach
PIT i CIT
14%

Dotacje
Dotacje
15%

Dochody własne
21%

Subwencja oświatowa
Subwencje pozostałe
Dochody własne

Subwencja oświatowa
45%

Subwencje pozostałe
5%

Dotacje
14 320 446 zł
14,68%

Subwencja
oświatowa
44 110 120 zł
45,22%

Subwencje
pozostałe
4 709 130 zł
4,83%

Dochody własne
20 717 933 zł
21,24%

Udziały w podatkach
PIT i CIT

Udziały w podatkach PIT i
CIT
13 691 689 zł
14,03%

Ogółem
97 549 318 zł
100,00%
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Realizacja dochodów w 2007 roku w układzie klasyfikacji budżetowej
Dochody i ich wykonanie za 2007 rok
Dz. Rozdz. paragr. NAZWA
010
Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
01005

Plan 2007

Wykonanie 2007

5 724 074,00 zł

3 574 039,53 zł

5 456 522,00 zł

3 370 448,00 zł

348 000,00 zł

348 000,00 zł

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

4 086 818,00 zł

2118

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

2119
01095

0750
0970
020
02095

2700
600
60014
0920
0690

2710

6298

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Pozostała działalność
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpływy z różnych dochodów
Leśnictwo
Pozostała działalność
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bież. gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z
innych źródeł
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z
innych źródeł

%
62,44%
61,77%

100,00%

2 417 958,00 zł
59,16%

1 021 704,00 zł

604 490,00 zł

267 552,00 zł

203 591,53 zł

10 361,00 zł

10 360,19 zł

257 191,00 zł
352 000,00 zł
352 000,00 zł

193 231,34 zł
343 534,15 zł
343 534,15 zł

352 000,00 zł

343 534,15 zł

4 878 272,00 zł
4 680 289,00 zł
500,00 zł
200 000,00 zł

4 716 231,31 zł
4 518 248,31 zł
53,13 zł
51 949,29 zł

2 890 500,00 zł

2 879 800,00 zł

59,16%
76,09%

99,99%
75,13%
97,59%
97,59%

97,59%
96,68%
96,54%
10,63%
25,97%

99,63%

826 726,00 zł

826 725,69 zł
100,00%
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70005

Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
powiatu
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
powiatu
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

71013

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Działalność usługowa
Prace geodezyjne i kartograficzne

6300

6439
60078

6430
700

2110
710

2110
71015
0970

2110
750
75011

2110
75020
0420
0470

0680

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Nadzór budowlany
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Starostwa powiatowe
Wpływy z komunikacji
Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Wpływy od rodziców z tytułu
opłatności za utrzymanie dzieci
(wychowanków) w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych

594 500,00 zł

594 500,00 zł
100,00%

168 063,00 zł

165 220,20 zł

197 983,00 zł

197 983,00 zł

197 983,00 zł

197 983,00 zł

119 698,00 zł

119 698,00 zł

119 698,00 zł

119 698,00 zł

119 698,00 zł

119 698,00 zł

433 228,00 zł
100 000,00 zł

432 236,80 zł
100 000,00 zł

100 000,00 zł

100 000,00 zł

333 228,00 zł
1 000,00 zł

332 236,80 zł
8,80 zł

332 228,00 zł

332 228,00 zł

12 714 186,00 zł
293 801,00 zł

12 412 659,59 zł
293 801,00 zł

293 801,00 zł

293 801,00 zł

11 304 466,00 zł
2 400 000,00 zł

11 056 479,04 zł
2 428 155,65 zł

36 640,00 zł

8 110,06 zł

98,31%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
99,77%
100,00%

100,00%
99,70%
0,88%

100,00%
97,63%
100,00%

100,00%
97,81%
101,17%

22,13%

4 000,00 zł

4 857,00 zł
121,43%
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0750
0927
0870
0970
2380
2370

2440

2710

2707
75045

2110

2120
75095

0750
754
75411
0920
0970

2110

Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów o
podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy do budżetu części zysku
gospodarstwa pomocniczego
Wpływy do budżetu nadwyżki środków
obrotowych zakładu budżetowego
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bież. gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z
innych źródeł
Komisje poborowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Pozostała działalność
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów o
podobnym charakterze
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej
Straży Poż.
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

20 000,00 zł

20 000,00 zł

234,00 zł

249,69 zł

7 802 559,00 zł

7 809 576,03 zł

779 285,00 zł

584 268,59 zł

860,00 zł

8 994,00 zł

41 000,00 zł

- zł

53 176,00 zł

100,00%
106,71%
100,09%
74,97%
1045,81%
0,00%

53 176,00 zł
100,00%

36 000,00 zł

32 000,00 zł
88,89%

130 712,00 zł

107 092,02 zł

53 919,00 zł

53 918,02 zł

48 605,00 zł

48 604,42 zł

81,93%
100,00%

100,00%

5 314,00 zł

5 313,60 zł

1 062 000,00 zł

1 008 461,53 zł

1 062 000,00 zł

1 008 461,53 zł

99,99%
94,96%

94,96%

5 488 402,00 zł

5 487 202,16 zł

5 422 652,00 zł

5 421 659,88 zł

500,00 zł
3 000,00 zł

34,07 zł
2 621,81 zł

5 248 652,00 zł

5 248 504,00 zł

99,98%
99,98%
6,81%
87,39%

100,00%
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6290

6300

6410
75414

2700
75495

2120
752
75212

2700
756

75622
0010
0020
758
75814
0920
75801
2920
75802
2780
75803
2920

Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z
innych źródeł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Obrona cywilna
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bież. gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z
innych źródeł
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bież. gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z
innych źródeł
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej
Udziały powiatów w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Część oświatowa subwencji ogólnej
dla j.s.t.
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Środki na inwestycje rozpoczęte przed
dniem 1 stycznia 1999 r.
Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla powiatów
Subwencje ogólne z budżetu państwa

53 000,00 zł

53 000,00 zł
100,00%

17 500,00 zł

17 500,00 zł
100,00%

100 000,00 zł

100 000,00 zł

450,00 zł

428,19 zł

450,00 zł

428,19 zł

65 300,00 zł

65 114,09 zł

65 300,00 zł

65 114,09 zł

4 300,00 zł
4 300,00 zł

4 300,00 zł
4 300,00 zł

4 300,00 zł

4 300,00 zł

100,00%
95,15%

95,15%
99,72%

99,72%
100,00%
100,00%

100,00%

12 955 646,00 zł

13 691 689,04 zł
105,68%

12 955 646,00 zł

13 691 689,04 zł
105,68%

12 087 646,00 zł

13 068 949,00 zł

868 000,00 zł

622 740,04 zł

48 959 250,00 zł
140 000,00 zł
140 000,00 zł

48 998 234,98 zł
178 984,98 zł
178 984,98 zł

44 110 120,00 zł

44 110 120,00 zł

44 110 120,00 zł

44 110 120,00 zł

150 000,00 zł

150 000,00 zł

150 000,00 zł

150 000,00 zł

4 461 910,00 zł

4 461 910,00 zł

4 461 910,00 zł

4 461 910,00 zł

108,12%
71,74%
100,08%
127,85%
127,85%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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Część równoważąca subwencji
ogólnej dla powiatów i województw

75832
2920

2130

Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe specjalne
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Pozostałe odsetki
Licea ogólnokształcące
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Szkoły zawodowe
Wpływy z różnych opłat
Grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od osób fizycznych
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Pozostałe odsetki
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bież. gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z
innych źródeł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu

2130

Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu

6430

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
powiatu

801
80102
0690

0750
0830
0970
0920
80120
0690

0750
0830
0920
80130
0690
0570

0750
0830
0840
0870
0920

2700

80195

851
85111

97 220,00 zł
97 220,00 zł
1 779 785,00 zł
22 700,00 zł
215,00 zł

97 220,00 zł
97 220,00 zł
1 549 518,87 zł
21 987,46 zł
51,00 zł

1 500,00 zł

1 200,00 zł

18 725,00 zł
2 160,00 zł
100,00 zł
59 700,00 zł
1 193,00 zł

18 557,20 zł
2 160,00 zł
19,26 zł
56 585,33 zł
1 011,00 zł

13 000,00 zł

10 871,00 zł

45 307,00 zł
200,00 zł
1 626 677,00 zł
643 246,00 zł

44 701,77 zł
1,56 zł
1 403 405,53 zł
493 256,35 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

287 993,00 zł

240 161,54 zł

121 600,00 zł
600,00 zł

114 940,70 zł
110,41 zł

11 986,00 zł

11 985,50 zł

3 000,00 zł

273,34 zł

500 000,00 zł

484 425,69 zł

100,00%
100,00%
87,06%
96,86%
23,72%

80,00%
99,10%
100,00%
19,26%
94,78%
84,74%

83,62%
98,66%
0,78%
86,27%
76,68%
100,00%

83,39%
94,52%
18,40%
100,00%
9,11%

96,89%

57 252,00 zł

57 252,00 zł

70 708,00 zł

67 540,55 zł

70 708,00 zł

67 540,55 zł

1 945 394,00 zł
900 000,00 zł

1 944 940,40 zł
900 000,00 zł

900 000,00 zł

900 000,00 zł

100,00%
95,52%

95,52%
99,98%
100,00%

100,00%
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85156

2110
852
85201
0920

2130

2710
85202
0690
0870

2130
0920
0970

6430
85204
0690

2320
85218
0920
0970

2110

2130

85220

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Domy pomocy społecznej
Wpływy z różnych opłat
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
powiatu
Rodziny zastępcze
Wpływy z różnych opłat
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

1 045 394,00 zł

1 044 940,40 zł
99,96%

1 045 394,00 zł

1 044 940,40 zł

3 476 238,00 zł
42 590,00 zł
100,00 zł

3 428 281,58 zł
42 204,76 zł
2,29 zł

2 490,00 zł

99,96%
98,62%
99,10%
2,29%

2 202,47 zł
88,45%

40 000,00 zł

40 000,00 zł

3 279 562,00 zł
1 371 600,00 zł

3 251 159,85 zł
1 345 161,26 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

1 885 432,00 zł

1 885 432,00 zł

200,00 zł
2 330,00 zł

127,29 zł
439,30 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

30 140,00 zł
1 000,00 zł

28 309,90 zł
1 423,14 zł

29 140,00 zł

26 886,76 zł

39 946,00 zł
50,00 zł
19 646,00 zł

23 607,07 zł
21,17 zł
3 335,90 zł

18 000,00 zł

18 000,00 zł

100,00%
99,13%
98,07%
100,00%

100,00%
63,65%
18,85%

100,00%
93,93%
142,31%

92,27%
59,10%
42,34%
16,98%

100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu

2 250,00 zł

Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione i
ośrodki interwencji kryzysowej

23 000,00 zł

2 250,00 zł
100,00%

22 000,00 zł
95,65%
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2130
85295

2700
853
85311
2710

85321
0970

2110
85333

0750
0920

2690

2708
85395

2710
854
85401
0690
0830
85403
0830
0920

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu
Pozostała działalność
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bież. gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z
innych źródeł
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Zespoły do spraw orzekania o stopniu
niepełnosprawności
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Powiatowe urzędy pracy
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów o
podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Środki Funduszu Pracy przekazane
powiatom z przeznaczaniem na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu
pracy
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bież. gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z
innych źródeł
Pozostała działalność
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki

23 000,00 zł

22 000,00 zł

61 000,00 zł

61 000,00 zł

61 000,00 zł

61 000,00 zł

95,65%
100,00%

100,00%

603 467,00 zł

602 280,25 zł

99,80%

706,00 zł

706,00 zł

706,00 zł

706,00 zł

248 488,00 zł

248 436,41 zł

100,00%
99,98%

2 488,00 zł

2 436,41 zł

97,93%

246 000,00 zł

246 000,00 zł

328 280,00 zł

327 145,14 zł

8 672,00 zł

8 641,14 zł

950,00 zł

1 100,01 zł

279 600,00 zł

279 600,00 zł

100,00%

100,00%
99,65%

99,64%
115,79%

100,00%

39 058,00 zł

37 803,99 zł

25 993,00 zł

25 992,70 zł

25 993,00 zł

25 992,70 zł

132 915,00 zł
35 000,00 zł
7 500,00 zł
27 500,00 zł

127 228,11 zł
29 559,37 zł
7 141,90 zł
22 417,47 zł

80 000,00 zł

79 754,74 zł

79 970,00 zł
30,00 zł

79 730,95 zł
23,79 zł

96,79%
100,00%

100,00%
95,72%
84,46%
95,23%
81,52%
99,69%
99,70%
79,30%
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2130

Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu

2130

Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu

85406

85415

900
90095
2440

2700

2710

0970

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Pozostała działalność
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bież. gmin, powiatów,
samorządów województw pozyskane z
innych źródeł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Wpływy z różnych dochodów
Dochody ogółem

5 515,00 zł

5 514,00 zł
99,98%

5 515,00 zł

5 514,00 zł

12 400,00 zł

12 400,00 zł

12 400,00 zł

12 400,00 zł

99,98%
100,00%

100,00%

244 568,00 zł

117 243,00 zł

244 568,00 zł

117 243,00 zł

173 568,00 zł

74 568,00 zł

47,94%
47,94%

42,96%

7 000,00 zł

7 000,00 zł
100,00%

11 000,00 zł

11 000,00 zł

53 000,00 zł

24 675,00 zł

100,00%
46,56%

99 811 423,00 zł

97 549 317,77 zł

97,73%
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WYDATKI POWIATU MIELECKIEGO W 2007ROKU
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa;
5 804 466 zł ;
7%

Prace geodezyjne na
potrzeby rolnictwa;
3 370 448 zł ;
4%

Ochrona zdrowia;
2 642 440 zł ;
3%
Pozostałe wydatki;
1 821 029 zł ;
2%

Pomoc społeczna
oraz polityka
społeczna;
8 736 054 zł ;
10%

Administracja
publiczna;
10 213 690 zł ;
12%

Oświata i wychowanie
oraz opieka
wychowawcza;
44 074 587 zł ;
49%

Transport i łączność;
11 749 229 zł ;
13%
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Największą pozycję w strukturze wydatków budżetowych stanowią wydatki na
utrzymanie placówek oświatowych w kwocie 44.074.587 zł co stanowi 49,85%
budżetu w 2007 roku. Porównując te wartości z poprzednim rokiem należy
stwierdzić, iż wydatki na oświatę wzrosły o 3.483.367 zł.
Na drugim miejscu plasują się wydatki na działalność Powiatowego Zarządu
Dróg – 11.749.229 zł, z czego wydatki inwestycyjne oraz nakłady na remonty dróg
wynoszą 8.892.024 zł.
Kwoty wydatków według najważniejszych działów przedstawiono w poniższej
tabeli:

PORÓWNANIE WYDATKÓW POWIATU MIELECKIEGO W LATACH
2006-2007
Nazwa wydatków

2006 rok

%

2007 rok

%

Oświata i wychowanie oraz
Edukacyjna opieka wychowawcza

40 591 220

48,65%

44 074 587

49,85%

Transport i Łączność
Administracja publiczna

12 069 817
9 243 273

14,46%
11,08%

11 749 229
10 213 690

13,29%
11,55%

Pomoc społeczna oraz pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej

7 985 626

9,57%

8 736 054

9,88%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

5 214 617

6,25%

5 804 466

6,57%

1 724 897

2,06

3 370 448

3,81%

5 013 374

6,01%

2 642 440

2,99%

Pozostałe wydatki

1 598 871

1 821 029

RAZEM

83 441 695

1,92%
100,00%

2,06%
100%

Prace geodezyjne na potrzeby
rolnictwa
Ochrona zdrowia

88 411 943
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Poniżej przedstawiono plan i wykonanie wydatków budżetowych
w układzie tabelarycznym.
Wydatki i ich wykonanie za 2007 rok.
Dział
010

Rozdział par.

01005
4300
4308
4309
01095
3030
4530
4430
020
02002
4210
4300
02095
3030

zalesianie

600
60014
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370

NAZWA
Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych
Podatek od towarów i usług
(VAT)
Różne opłaty i składki
Leśnictwo
Nadzór nad gospodarką
leśną
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do
sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

Plan 2007
5 724 074,00 zł

Wykonanie 2007
3 550 292,52 zł

5 456 522,00 zł

3 370 448,00 zł

348 000,00 zł
4 086 818,00 zł
1 021 704,00 zł
267 552,00 zł

348 000,00 zł
2 417 958,00 zł
604 490,00 zł
179 844,52 zł

257 191,00 zł

169 484,33 zł

1 868,00 zł

1 868,22 zł

8 493,00 zł
533 652,00 zł

8 491,97 zł
418 838,63 zł

181 466,00 zł

75 118,88 zł

61 466,00 zł

- zł

120 000,00 zł
352 186,00 zł

75 118,88 zł
343 719,75 zł

352 186,00 zł

343 719,75 zł

14 308 372,00 zł
14 110 389,00 zł

11 749 229,37 zł
11 551 246,37 zł

2 445,00 zł

%
62,02%

61,77%
100,00%
59,16%
59,16%
67,22%
65,90%
100,01%
99,99%
78,49%
41,40%
0,00%
62,60%
97,60%
97,60%
82,11%
81,86%

2 441,48 zł
99,86%

388 900,00 zł

388 870,44 zł

29 275,00 zł

29 273,34 zł

70 420,00 zł

70 410,81 zł

9 900,00 zł

9 891,56 zł

190 100,00 zł

189 806,03 zł

14 760,00 zł
7 759 840,00 zł
65,00 zł
2 249 560,00 zł

14 759,46 zł
6 535 134,34 zł
65,00 zł
2 099 750,13 zł

800,00 zł

792,00 zł

2 400,00 zł

2 248,66 zł

99,99%
99,99%
99,99%
99,91%
99,85%
100,00%
84,22%
100,00%
93,34%
99,00%

93,69%

4 300,00 zł

4 129,48 zł
96,03%
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4410
4430
4440
4480
4520
4590
4700
4750
6050
6058
6059
60078
6050
700
70005
3030
4430
4300
4580
710
71013
4300
71015
3020
4010
4040
4020
4110
4120
4170
4210
4260

Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów
j.s.t.
Kary i odszkodowania
wypłacane na rzecz osób
fizycznych
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jedn.
budż.
Wydatki inwestycyjne jedn.
budż.
Wydatki inwestycyjne jedn.
budż.
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Wydatki inwestycyjne jedn.
budż.
Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych
Różne opłaty i składki
Zakup usług pozostałych
Pozostałe odsetki
Działalność usługowa
Prace geodezyjne i
kartograficzne
Zakup usług pozostałych
Nadzór budowlany
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Wynagrodzenia osobowe
członków korpusu służby
cywilnej
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup energii

15,00 zł
13 182,00 zł
9 860,00 zł
3 217,00 zł

14,70 zł
13 182,00 zł
9 856,35 zł
3 217,00 zł

2 691,00 zł

2 690,28 zł

500,00 zł

500,00 zł

98,00%
100,00%
99,96%
100,00%
99,97%

100,00%

620,00 zł

620,00 zł
100,00%

14 690,00 zł

14 686,35 zł
99,98%

2 348 060,00 zł

2 158 906,96 zł

826 726,00 zł

- zł

168 063,00 zł

- zł

197 983,00 zł

197 983,00 zł

197 983,00 zł

197 983,00 zł

121 148,00 zł

120 722,80 zł

121 148,00 zł

120 722,80 zł

51 460,00 zł

51 441,62 zł

400,00 zł
68 950,00 zł
338,00 zł
511 526,00 zł

168,00 zł
68 857,99 zł
255,19 zł
507 985,87 zł

100 000,00 zł

100 000,00 zł

100 000,00 zł
411 526,00 zł

100 000,00 zł
407 985,87 zł

3 942,00 zł

3 942,03 zł

91,94%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
99,65%
99,65%
99,96%
42,00%
99,87%
75,50%
99,31%
100,00%
100,00%
99,14%

100,00%

52 905,00 zł

52 856,58 zł

17 250,00 zł

17 250,33 zł

203 519,00 zł

203 518,81 zł

99,91%
100,00%

100,00%

54 125,00 zł

51 634,18 zł

7 000,00 zł

7 000,13 zł

6 578,00 zł

6 578,47 zł

20 309,00 zł

20 308,55 zł

4 453,00 zł

4 452,69 zł

95,40%
100,00%
100,01%
100,00%
99,99%
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750
75011

75019

75020

4300 Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do
4350
sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu
4360 usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu
4370 usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na ZFŚS
Szkolenia członków
4550
korpusu służby cywilnej
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
4740
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
4750 komputerowych, w tym
programów i licencji
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenie osobowe
4010
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
Składki na ubezpieczenia
4110
społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4440 Odpisy na ZFŚS
Rady powiatów
Różne wydatki na rzecz
3030
osób fizycznych
Zakup materiałów i
4210
wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
4740
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
4750 komputerowych, w tym
programów i licencji
4410 Podróże służbowe krajowe
Starostwa powiatowe
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną
między jednostkami
2710
samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Nagrody i wydatki osobowe
3020 nie zaliczone do
wynagrodzeń

16 500,00 zł

15 499,90 zł

1 001,00 zł

1 000,57 zł

1 834,00 zł

1 834,20 zł

93,94%
99,96%

100,01%

3 699,00 zł

3 698,62 zł

4 291,00 zł
471,00 zł
6 000,00 zł

4 290,80 zł
471,00 zł
6 000,00 zł

510,00 zł

510,00 zł

1 840,00 zł

1 840,00 zł

99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

408,00 zł

408,27 zł
100,07%

4 891,00 zł

4 890,74 zł

12 499 025,00 zł
1 859 904,00 zł

10 213 690,10 zł
1 839 575,97 zł

1 405 000,00 zł

1 404 413,57 zł

102 904,00 zł

102 641,70 zł

277 000,00 zł

260 234,52 zł

40 000,00 zł
35 000,00 zł
378 900,00 zł

37 286,18 zł
35 000,00 zł
376 604,57 zł

355 000,00 zł

353 797,51 zł

2 000,00 zł

1 575,24 zł

17 000,00 zł

16 674,89 zł

1 000,00 zł

849,73 zł

99,99%
81,72%
98,91%
99,96%
99,75%
93,95%
93,22%
100,00%
99,39%
99,66%
78,76%
98,09%

84,97%

300,00 zł

225,70 zł

3 600,00 zł
8 556 259,00 zł

3 481,50 zł
6 398 092,51 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

75,23%
96,71%
74,78%

100,00%

1 500,00 zł

1 049,30 zł
69,95%

19
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4400
4410
4420
4430
4440
4700

4740

4750
4580
6050
6060
75045
3030
4110
4170
4210
4300

Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do
sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących
tłumaczenia
Opłaty za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe
zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
Pozostałe odsetki
Wydatki inwestycyjne jedn.
budż.
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jedn.budż.
Komisje poborowe
Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych

2 998 560,00 zł

2 998 123,63 zł

229 000,00 zł

228 852,79 zł

547 500,00 zł

514 176,37 zł

88 000,00 zł

82 171,55 zł

6 000,00 zł

5 674,00 zł

290 000,00 zł

263 742,22 zł

106 600,00 zł
110 000,00 zł
13 000,00 zł
1 593 753,00 zł

97 190,19 zł
105 773,14 zł
9 393,00 zł
1 531 104,81 zł

30 000,00 zł

29 104,24 zł

38 000,00 zł

32 799,85 zł

99,99%
99,94%
93,91%
93,38%
94,57%
90,95%
91,17%
96,16%
72,25%
96,07%
97,01%

86,32%

103 000,00 zł

101 932,41 zł
98,96%

1 200,00 zł

1 149,27 zł

1 000,00 zł

931,75 zł

40 500,00 zł

39 103,62 zł

3 700,00 zł

3 688,98 zł

38 000,00 zł
68 900,00 zł

37 044,60 zł
68 900,00 zł

9 000,00 zł

7 910,10 zł

95,77%

93,18%
96,55%
99,70%
97,49%
100,00%

87,89%

18 000,00 zł

16 607,90 zł
92,27%

35 000,00 zł

33 734,44 zł

100,00 zł

17,35 zł

1 986 946,00 zł

- zł

189 000,00 zł

177 917,00 zł

56 719,00 zł

56 718,02 zł

7 305,00 zł

7 304,74 zł

419,00 zł

418,95 zł

33 160,00 zł

33 160,00 zł

1 657,00 zł

1 656,56 zł

5 314,00 zł

5 313,60 zł

96,38%
17,35%
0,00%
94,14%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
99,97%
99,99%
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4400
4740

75075
4170
4210
4260
4300
75095
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4430
4440
4480
4530
4580
6050
752
75212
4170
4210
4300
4740

754
75405
3000

Opłaty czynszowe za
pomieszczenia biurowe
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
Wynagrodzenia
bezoosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Podatek od towarów i usług
(VAT)
Pozostałe odsetki
Wydatki inwestycyjne
jednostek budż.
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji
Wpłaty jednostek na
fundusz celowy

8 500,00 zł

8 500,00 zł

364,00 zł

364,17 zł

100,00%

100,05%

95 434,00 zł

94 560,88 zł

10 000,00 zł

9 908,00 zł

30 300,00 zł

29 729,99 zł

134,00 zł
55 000,00 zł
1 551 809,00 zł

133,62 zł
54 789,27 zł
1 448 138,15 zł

1 700,00 zł

1 481,50 zł

99,09%
99,08%
98,12%
99,72%
99,62%
93,32%

87,15%

125 900,00 zł

125 531,38 zł

9 235,00 zł

9 233,30 zł

27 000,00 zł

25 321,06 zł

3 900,00 zł

3 577,09 zł

21 265,00 zł

21 237,35 zł

9 000,00 zł

7 293,06 zł

305 000,00 zł
133 000,00 zł
130 000,00 zł
7 000,00 zł
7 750,00 zł
43 500,00 zł

270 044,33 zł
132 667,91 zł
122 731,82 zł
1 791,00 zł
7 750,00 zł
39 921,00 zł

166 559,00 zł

123 567,78 zł

4 000,00 zł

511,14 zł

557 000,00 zł

555 478,43 zł

4 300,00 zł
4 300,00 zł

4 300,00 zł
4 300,00 zł

381,00 zł

380,80 zł

2 693,00 zł

2 692,73 zł

1 190,00 zł

1 190,05 zł

36,00 zł

36,42 zł

99,71%
99,98%
93,78%
91,72%
99,87%
81,03%
88,54%
99,75%
94,41%
25,59%
100,00%
91,77%
74,19%
12,78%
99,73%
100,00%
100,00%
99,95%
99,99%
100,00%

101,17%

5 809 377,00 zł

5 804 466,31 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

99,92%
100,00%
100,00%
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75411

3070
4010
4040
4050

4060

4070

4080

4110
4120
4170
4180
4210
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4510

Komendy powiatowe
Państwowej
Straży Pożarnej
Wydatki osobowe
niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i
funkcjonariuszom
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Uposażenia żołnierzy
zawodowych i
nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
Pozostałe należności
żołnierzy zawodowych i
nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
Nagrody roczne dla
żołnierzy zawodowych i
nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
Uposażenia oraz
świadczenia pieniężne
wypłacane przez okres
roku żołnierzom i
funkcjonariuszom
zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Równoważniki pieniężne i
ekwiwalenty dla żołnierzy i
funkcjonariuszy
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup leków i materiałów
medycznych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do
sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetu

5 431 912,00 zł

5 430 917,95 zł

375 448,00 zł

375 448,16 zł

99,98%

100,00%

91 714,00 zł

91 713,99 zł

5 724,00 zł

5 724,31 zł

3 370 857,00 zł

3 370 857,00 zł

100,00%
100,01%

100,00%

224 590,00 zł

224 590,31 zł
100,00%

240 053,00 zł

240 053,06 zł
100,00%

30 900,00 zł

30 900,00 zł
100,00%

17 347,00 zł

17 346,74 zł

2 353,00 zł

2 353,24 zł

14 852,00 zł

14 851,81 zł

184 851,00 zł

184 850,94 zł

100,00%
100,01%
100,00%

100,00%

372 959,00 zł

372 958,85 zł

1 812,00 zł

1 812,43 zł

99 628,00 zł
71 899,00 zł
39 737,00 zł
40 996,00 zł

99 627,51 zł
71 520,52 zł
39 737,00 zł
40 379,49 zł

1 652,00 zł

1 651,86 zł

6 883,00 zł

6 882,65 zł

100,00%
100,02%
100,00%
99,47%
100,00%
98,50%
99,99%

99,99%

10 932,00 zł

10 932,40 zł

160,00 zł
11 893,00 zł
3 218,00 zł
18 467,00 zł
1 044,00 zł

160,00 zł
11 893,31 zł
3 218,40 zł
18 467,00 zł
1 044,32 zł

100,00%
100,00%
100,00%
100,01%
100,00%
100,03%
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4700

4740

4750
6060
WZK

75495
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4360
4410
4440
4700

4740

4750
6050
75414
4210
4300
757
75702

8070

państwa
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jedn.budż.
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na ZFŚS
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne
jednostek budż.
Obrona cywilna
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Obsługa długu
publicznego
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i
pożyczek j.s.t.
Odsetki i dyskonto od
krajowych skarbowych,
papierów wartościowych
oraz pożyczek od kredytów

1 323,00 zł

1 322,50 zł
99,96%

495,00 zł

494,75 zł
99,95%

10 365,00 zł

10 365,40 zł
100,00%

179 760,00 zł

179 760,00 zł

372 015,00 zł

368 120,17 zł

116 000,00 zł

115 770,63 zł

7 800,00 zł

6 518,90 zł

22 900,00 zł

21 303,97 zł

3 303,00 zł

3 052,25 zł

200,00 zł

200,00 zł

78 300,00 zł

78 149,43 zł

323,00 zł
5 664,00 zł

322,57 zł
5 545,41 zł

3 900,00 zł

3 840,90 zł

1 285,00 zł
3 640,00 zł

1 283,48 zł
3 640,00 zł

500,00 zł

360,00 zł

100,00%
98,95%
99,80%
83,58%
93,03%
92,41%
100,00%
99,81%
99,87%
97,91%

98,48%
99,88%
100,00%

72,00%

100,00 zł

40,98 zł
40,98%

7 350,00 zł

7 342,15 zł
99,89%

120 750,00 zł

120 749,50 zł

450,00 zł

428,19 zł

357,00 zł

356,79 zł

93,00 zł

71,40 zł

457 000,00 zł

325 271,44 zł

457 000,00 zł

325 271,44 zł

100,00%
95,15%
99,94%
76,77%
71,18%

71,18%

452 000,00 zł

322 921,53 zł
71,44%
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8079
758
75818
4810
801
80101
2540
80102
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700

4740

4750
80110
2540
80111

Odsetki i dyskonto od
krajowych skarbowych
papierów wartościowych
oraz pożyczek i kredytów
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa ogólna
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Szkoły podstawowe
specjalne
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do
sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
Gimnazja
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Gimnazja specjalne

5 000,00 zł

2 349,91 zł

165 046,00 zł
165 046,00 zł
165 046,00 zł
39 045 451,00 zł
356 207,00 zł

- zł
- zł
38 306 542,68 zł
356 207,00 zł

356 207,00 zł

356 207,00 zł

47,00%
0,00%
0,00%
0,00%
98,11%
100,00%

100,00%

1 647 228,00 zł

1 615 042,65 zł

873,00 zł

873,28 zł

98,05%

100,03%

712 914,00 zł

693 087,82 zł

51 439,00 zł

51 438,72 zł

128 126,00 zł

117 165,51 zł

17 951,00 zł

17 354,12 zł

1 300,00 zł

1 300,00 zł

133 031,00 zł

132 808,06 zł

14 918,00 zł

14 918,89 zł

226 152,00 zł
238 007,00 zł
1 430,00 zł
49 513,00 zł

226 062,01 zł
238 007,00 zł
1 430,00 zł
49 213,04 zł

1 943,00 zł

1 943,04 zł

10 084,00 zł

10 083,86 zł

2 596,00 zł
1 271,00 zł
46 808,00 zł

2 595,82 zł
1 271,00 zł
46 808,00 zł

2 279,00 zł

2 279,00 zł

97,22%
100,00%
91,45%
96,67%
100,00%
99,83%
100,01%
99,96%
100,00%
100,00%
99,39%
100,00%

100,00%
99,99%
100,00%
100,00%

100,00%

1 721,00 zł

1 717,81 zł
99,81%

4 872,00 zł

4 685,67 zł

534 714,00 zł

534 714,00 zł

534 714,00 zł

534 714,00 zł

1 269 299,00 zł

1 229 892,12 zł

96,18%
100,00%

100,00%
96,90%
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80120

Dotacja podmiotowa z
2540 budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Nagrody i wydatki osobowe
3020 nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
Składki na ubezpieczenia
4110
społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i
4210
wyposażenia
4440 Odpisy na ZFŚS
Licea ogólnokształcące
Dotacja podmiotowa z
2540 budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Nagrody i wydatki osobowe
3020 nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
Składki na ubezpieczenia
4110
społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
4170
bezosobowe
Zakup materiałów i
4210
wyposażenia
Zakup pomocy naukowych
4240
i dydaktycznych
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do
4350
sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu
4360 usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu
4370 usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4410 Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe
4420
zagraniczne
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na ZFŚS
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
4740
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

343 060,00 zł

343 059,00 zł
100,00%

437,00 zł

436,64 zł
99,92%

697 858,00 zł

669 752,88 zł

45 437,00 zł

45 436,75 zł

124 753,00 zł

114 559,45 zł

17 275,00 zł

16 397,30 zł

5 894,00 zł

5 665,10 zł

34 585,00 zł
8 554 831,00 zł

34 585,00 zł
8 443 610,81 zł

520 179,00 zł

520 179,00 zł

95,97%
100,00%
91,83%
94,92%
96,12%
100,00%
98,70%

100,00%

29 238,00 zł

24 293,43 zł
83,09%

5 233 307,00 zł

5 204 011,38 zł

391 070,00 zł

391 068,56 zł

954 781,00 zł

940 268,68 zł

135 202,00 zł

132 692,85 zł

1 614,00 zł

1 614,44 zł

128 260,00 zł

128 069,33 zł

66 388,00 zł

60 404,06 zł

269 005,00 zł
335 852,00 zł
2 580,00 zł
82 439,00 zł

238 994,97 zł
323 046,82 zł
2 300,00 zł
79 816,63 zł

8 190,00 zł

7 191,15 zł

3 220,00 zł

3 220,00 zł

99,44%
100,00%
98,48%
98,14%
100,03%
99,85%
90,99%
88,84%
96,19%
89,15%
96,82%
87,80%

100,00%

16 169,00 zł

11 732,07 zł

6 851,00 zł

5 718,18 zł

2 580,00 zł

2 580,00 zł

1 341,00 zł
345 521,00 zł

1 341,00 zł
345 521,00 zł

4 536,00 zł

3 200,01 zł

72,56%
83,46%
100,00%
100,00%
100,00%

70,55%
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80123

80130

Zakup akcesoriów
4750 komputerowych, w tym
programów i licencji
4580 Pozostałe odsetki
Licea profilowane
Nagrody i wydatki osobowe
3020 nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
Składki na ubezpieczenia
4110
społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i
4210
wyposażenia
Zakup pomocy naukowych
4240
i dydaktycznych
4260 Zakup energii
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do
4350
sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu
4360 usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu
4370 usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na ZFŚS
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
4740
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
4750 komputerowych, w tym
programów i licencji
Szkoły zawodowe
Dotacja podmiotowa z
2540 budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Nagrody i wydatki osobowe
3020 nie zaliczone do
wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz
3030
osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
Składki na ubezpieczenia
4110
społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4140 Wpłaty na PFRON
4170 Wynagrodzenia

16 462,00 zł

16 301,40 zł

46,00 zł
3 314 638,00 zł

45,85 zł
3 281 083,30 zł

21 179,00 zł

18 713,46 zł

99,02%
99,67%
98,99%

88,36%

2 305 570,00 zł

2 285 531,13 zł

172 302,00 zł

172 301,32 zł

428 540,00 zł

419 766,70 zł

60 874,00 zł

59 794,41 zł

58 111,00 zł

58 111,50 zł

20 600,00 zł

20 600,00 zł

49 903,00 zł
440,00 zł
15 518,00 zł

49 493,22 zł
140,00 zł
15 517,76 zł

1 958,00 zł

1 845,84 zł

855,00 zł

855,15 zł

99,13%
100,00%
97,95%
98,23%
100,00%
100,00%
99,18%
31,82%
100,00%
94,27%

100,02%

4 477,00 zł

4 403,44 zł

1 132,00 zł
600,00 zł
168 272,00 zł

829,30 zł
600,00 zł
168 272,07 zł

2 093,00 zł

2 093,48 zł

98,36%
73,26%
100,00%
100,00%

100,02%

2 214,00 zł

2 214,52 zł

20 862 224,00 zł

20 394 395,58 zł

764 300,00 zł

100,02%
97,76%

764 300,00 zł
100,00%

191 297,00 zł

179 731,94 zł
93,95%

3 895,00 zł

3 894,82 zł

11 448 664,00 zł

11 348 825,64 zł

827 146,00 zł

827 145,09 zł

2 077 175,00 zł

1 986 594,81 zł

300 404,00 zł
6 298,00 zł
323 538,00 zł

291 677,47 zł
6 297,66 zł
269 531,88 zł

100,00%
99,13%
100,00%
95,64%
97,10%
99,99%
83,31%
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4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4420
4430
4440
4530
4700

4740

4750
4580
6050
6060
80134
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240

bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do
sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe
zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od towarów i usług
(VAT)
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
Pozostałe odsetki
Wydatki inwestycyjne
jednostek budż.
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Szkoły zawodowe
specjalne
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup pomocy naukowych

796 282,00 zł

731 528,44 zł

871 667,00 zł

843 708,19 zł

595 193,00 zł
1 299 442,00 zł
5 628,00 zł
178 725,00 zł

570 024,71 zł
1 254 763,92 zł
5 628,00 zł
152 569,34 zł

15 506,00 zł

15 382,14 zł

8 624,00 zł

7 071,57 zł

91,87%
96,79%
95,77%
96,56%
100,00%
85,37%
99,20%

82,00%

26 266,00 zł

25 469,41 zł
96,97%

30,00 zł

30,00 zł

18 805,00 zł

18 693,87 zł

4 309,00 zł

4 308,59 zł

13 345,00 zł
749 405,00 zł

13 344,19 zł
749 404,93 zł

36 678,00 zł

29 085,00 zł

18 975,00 zł

18 975,00 zł

100,00%
99,41%
99,99%
99,99%
100,00%
79,30%

100,00%

15 236,00 zł

11 016,81 zł
72,31%

87 411,00 zł

87 412,44 zł

20,00 zł

19,84 zł

126 997,00 zł

126 997,02 zł

50 963,00 zł

50 962,86 zł

100,00%
99,20%
100,00%

100,00%

1 174 125,00 zł

1 165 524,37 zł

1 014,00 zł

1 013,97 zł

99,27%

100,00%

872 770,00 zł

869 511,43 zł

64 206,00 zł

64 206,24 zł

161 210,00 zł

156 080,75 zł

22 326,00 zł

22 113,33 zł

5 022,00 zł

5 022,00 zł

579,00 zł

578,65 zł

99,63%
100,00%
96,82%
99,05%
100,00%
99,94%
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80140

80144

80146

80195

i dydaktycznych
4440 Odpisy na ZFŚS
Centra kształcenia
ustawicznego i
praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
Dotacja podmiotowa z
2510 budżetu dla zakładu
budżetowego
Nagrody i wydatki osobowe
3020 nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
Składki na ubezpieczenia
4110
społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4440 Odpisy na ZFŚS
Inne formy kształcenia
osobno niewymienione
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
Składki na ubezpieczenia
4110
społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4440 Odpisy na ZFŚS
Dokształcanie i
doskonalenie zawodowe
nauczycieli
Wydatki osobowe
3020 niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Składki na ubezpieczenia
4110
społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
4170
bezosobowe
Zakup materiałów i
4210
wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Składki na ubezpieczenia
4110
społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
4170
bezosobowe

46 998,00 zł

46 998,00 zł

598 270,00 zł

598 270,63 zł

100,00%

100,00%

475 400,00 zł

475 400,00 zł
100,00%

7 055,00 zł

7 055,12 zł
100,00%

84 546,00 zł

84 546,45 zł

7 476,00 zł

7 475,85 zł

14 606,00 zł

14 605,80 zł

2 287,00 zł
6 900,00 zł

2 287,41 zł
6 900,00 zł

216 624,00 zł

216 624,00 zł

164 342,00 zł

164 342,00 zł

12 350,00 zł

12 350,00 zł

29 696,00 zł

29 696,00 zł

4 134,00 zł
6 102,00 zł

4 134,00 zł
6 102,00 zł

245 000,00 zł

213 987,54 zł

100,00%
100,00%
100,00%
100,02%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

87,34%

2 200,00 zł

2 200,00 zł
100,00%

39 783,00 zł

28 543,96 zł

7 047,00 zł

5 111,47 zł

997,00 zł

721,45 zł

1 200,00 zł

1 200,00 zł

7 346,00 zł

7 346,65 zł

114 610,00 zł
11 307,00 zł

101 320,09 zł
7 803,10 zł

60 510,00 zł

59 740,82 zł

272 291,00 zł

257 190,68 zł

56 940,00 zł

53 865,60 zł

9 539,00 zł

9 347,21 zł

1 352,00 zł

1 319,95 zł

2 277,00 zł

1 756,68 zł

71,75%
72,53%
72,36%
100,00%
100,01%
88,40%
69,01%

98,73%
94,45%
94,60%
97,99%
97,63%
77,15%

28
4210
4300
4217
4307
4410
4427
4700

4740

4750
851
85111
6050

6220

85141
4210
4260
4270
4300
4350
4360
4370
4430
4750

85156

4130
85195

Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe
zagraniczne
Szkolenia pracowników
niebędacych członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Wydatki inwestycyjne
jednostek budż.
Dotacje celowe z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
innych jednostek sektora
finansów publicznych
Ratownictwo medyczne
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do
sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Różne opłaty i składki
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem
ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
Pozostała działalność

24 500,00 zł

24 242,85 zł

24 337,00 zł

15 342,29 zł

6 000,00 zł

5 325,37 zł

22 383,00 zł
1 500,00 zł

21 408,58 zł
1 360,42 zł

102 563,00 zł

102 562,50 zł

200,00 zł

110,00 zł

98,95%
63,04%
88,76%
95,65%
90,69%
100,00%

55,00%

200,00 zł

121,39 zł
60,70%

20 500,00 zł

20 427,84 zł

3 642 894,00 zł
2 510 000,00 zł

2 642 440,40 zł
1 510 000,00 zł

900 000,00 zł

900 000,00 zł

1 610 000,00 zł

610 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł

5 590,00 zł

5 590,20 zł

16 457,00 zł
1 356,00 zł
369,00 zł

16 456,89 zł
1 355,51 zł
368,62 zł

8 029,00 zł

8 029,09 zł

4 309,00 zł

4 309,41 zł

99,65%
72,54%
60,16%
100,00%

37,89%
100,00%
100,00%
100,00%
99,96%
99,90%
100,00%

100,01%

3 284,00 zł

3 283,83 zł

714,00 zł

714,00 zł

9 892,00 zł

9 892,45 zł

99,99%
100,00%

100,00%

1 045 394,00 zł

1 044 940,40 zł
99,96%

1 045 394,00 zł

1 044 940,40 zł

37 500,00 zł

37 500,00 zł

99,96%
100,00%
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2800

852
85201
2570
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4440
85202
3110
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4300
4350

Dotacja celowa otrzymana
z budżetu przez pozostałe
jednostki zaliczane do
sektora finansów
publicznych
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczowychowawcze
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla pozostałych
jednostek sektora finansów
publicznych
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do
sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na ZFŚS
Domy pomocy społecznej
Świadczenia społeczne
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków i materiałów
medycznych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do

37 500,00 zł

37 500,00 zł

6 923 022,00 zł

6 146 659,16 zł

548 863,00 zł

539 108,33 zł

171 000,00 zł

171 000,00 zł

71 000,00 zł

68 935,87 zł

188 781,00 zł

184 088,63 zł

23 179,00 zł

23 178,87 zł

33 090,00 zł

30 450,38 zł

4 560,00 zł

4 340,75 zł

6 041,00 zł

6 041,00 zł

4 104,00 zł

4 104,23 zł

8 354,00 zł
100,00 zł
25 895,00 zł

8 354,38 zł
100,00 zł
25 755,53 zł

659,00 zł

659,19 zł

3 722,00 zł

3 721,50 zł

596,00 zł
7 782,00 zł
3 827 842,00 zł
3 000,00 zł

596,00 zł
7 782,00 zł
3 379 644,08 zł
2 393,20 zł

14 000,00 zł

10 483,77 zł

100,00%
88,79%
98,22%

100,00%
97,09%
97,51%
100,00%
92,02%
95,19%
100,00%
100,01%
100,00%
100,00%
99,46%
100,03%

99,99%
100,00%
100,00%
88,29%
79,77%

74,88%

1 776 014,00 zł

1 767 403,19 zł

127 299,00 zł

127 298,80 zł

327 611,00 zł

315 995,79 zł

46 024,00 zł

44 282,92 zł

6 000,00 zł

1 860,00 zł

155 310,00 zł

100 394,24 zł

391 517,00 zł

341 675,91 zł

101 500,00 zł

66 164,51 zł

374 973,00 zł
85 650,00 zł
131 914,00 zł
3 000,00 zł

243 158,60 zł
50 723,94 zł
113 612,88 zł
1 951,14 zł

99,52%
100,00%
96,45%
96,22%
31,00%
64,64%
87,27%
65,19%
64,85%
59,22%
86,13%
65,04%

30

4360
4370
4410
4430
4440
4480
4520
4530
4700

4740

4750
6050
6060
85204

2320

3110
4110
4120
4170
4210
85218
4010
4110
4120
4040
4170
4280
4440

sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Opł. Na rzecz budż. j.s.t.
Podatek od towarów i usług
(VAT)
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne
jednostek budż.
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Rodziny zastępcze
Dotacje celowe przekazane
dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Powiatowe centra pomocy
rodzinie
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup usług zdrowotnych
Odpisy na ZFŚS

1 500,00 zł

1 210,39 zł
80,69%

17 000,00 zł

9 797,92 zł

11 000,00 zł
16 000,00 zł
61 555,00 zł
26 035,00 zł
260,00 zł

8 420,66 zł
13 851,00 zł
61 555,00 zł
25 462,00 zł
- zł

300,00 zł

- zł

10 380,00 zł

5 069,00 zł

57,63%
76,55%
86,57%
100,00%
97,80%
0,00%
0,00%

48,83%

7 000,00 zł

1 733,77 zł
24,77%

13 000,00 zł

10 530,63 zł
81,00%

55 000,00 zł

26 516,60 zł

65 000,00 zł

28 098,22 zł

1 319 859,00 zł

1 113 864,54 zł

176 919,00 zł

162 087,40 zł

1 084 031,00 zł

892 895,25 zł

7 850,00 zł

7 831,81 zł

1 100,00 zł

1 100,20 zł

48 359,00 zł

48 353,48 zł

1 600,00 zł

1 596,40 zł

543 113,00 zł

541 229,58 zł

328 238,00 zł

328 234,99 zł

59 750,00 zł

59 746,17 zł

8 390,00 zł

8 389,63 zł

22 874,00 zł

22 874,06 zł

23 760,00 zł

23 760,00 zł

1 065,00 zł
7 400,00 zł

1 064,50 zł
7 400,00 zł

48,21%

43,23%
84,39%

91,62%
82,37%
99,77%
100,02%
99,99%
99,78%
99,65%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
99,95%
100,00%
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85220

85226

85295

4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
Zakup materiałów i
4210
wyposażenia
Opłaty z tytułu zakupu
4360 usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu
4370 usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Szkolenia pracowników
4700 niebędacych członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
4740
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
4750 komputerowych, w tym
programów i licencji
4300 Zakup usług pozostałych
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
Składki na ubezpieczenia
4110
społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
4170
bezosobowe
4280 Zakup usług zdrowotnych
Zakup materiałów i
4210
wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na ZFŚS
Zakup akcesoriów
4750 komputerowych, w tym
programów i licencji
Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze
Dotacje celowe przekazane
dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na
2320 podstawie porozumień
(umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane
dla powiatu na zadania
2320
bieżące realizowane na
podstawie porozumień

10 742,00 zł
1 104,00 zł

10 741,90 zł
1 104,00 zł

25 522,00 zł

25 226,93 zł

2 710,00 zł

2 700,10 zł

100,00%
100,00%
98,84%

99,63%

7 670,00 zł

7 666,21 zł
99,95%

5 935,00 zł

5 932,71 zł
99,96%

1 440,00 zł

1 437,51 zł
99,83%

6 320,00 zł

6 318,67 zł

30 193,00 zł

28 632,20 zł

89 095,00 zł

88 057,98 zł

99,98%
94,83%

98,84%

16 540,00 zł

15 538,33 zł

1 668,00 zł

1 667,22 zł

4 040,00 zł

4 038,04 zł

568,00 zł

567,35 zł

18 320,00 zł

18 320,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

39 886,00 zł

39 876,50 zł

6 082,00 zł
147,00 zł
604,00 zł

6 062,07 zł
146,80 zł
604,00 zł

1 220,00 zł

1 217,67 zł

93,94%
99,95%
99,95%
99,89%
100,00%
100,00%
99,98%
99,67%
99,86%
100,00%

99,81%

10 500,00 zł

10 302,00 zł

10 500,00 zł

10 302,00 zł

583 750,00 zł

474 452,65 zł

510 000,00 zł

400 702,65 zł

98,11%

98,11%
81,28%

78,57%
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(umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
4110
4120
4170
4210
4360
4300
4740
853

85311

2310

2320

85321
4010
4110
4120
4170
4280
4040
4440
4410
4210
4370

Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób
niepełnosprawnych
Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe przekazane
dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
(umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
Zespoły do spraw
orzekania o stopniu
niepełnosprawności
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup usług zdrowotnych
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Odpisy na ZFŚS
Podróże służbowe krajowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

380,00 zł

379,64 zł

53,00 zł

53,33 zł

27 423,00 zł

27 423,40 zł

24 373,00 zł

24 372,34 zł

500,00 zł

500,05 zł

20 595,00 zł

20 595,19 zł

426,00 zł

426,05 zł

99,91%
100,62%
100,00%
100,00%

100,01%
100,00%

100,01%

2 618 292,00 zł

2 589 395,31 zł
98,90%

46 680,00 zł

45 974,00 zł
98,49%

36 796,00 zł

36 090,00 zł
98,08%

9 884,00 zł

9 884,00 zł
100,00%

248 488,00 zł

248 436,41 zł
99,98%

106 288,00 zł

106 254,42 zł

20 867,00 zł

20 850,33 zł

2 920,00 zł

2 919,91 zł

75 167,00 zł

75 167,00 zł

270,00 zł

270,00 zł

6 666,00 zł

6 665,79 zł

3 160,00 zł
648,00 zł

3 160,00 zł
647,86 zł

12 829,00 zł

12 828,73 zł

2 779,00 zł

2 778,72 zł

99,97%
99,92%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,98%
100,00%

99,99%
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85333

4300 Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników
4700 niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
4740
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
4750 komputerowych, w tym
programów i licencji
Powiatowe urzędy pracy
Nagrody i wydatki osobowe
3020 nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
Dodatkowe wynagrodzenie
4048
roczne
Dodatkowe wynagrodzenie
4049
roczne
Składki na ubezpieczenia
4110
społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i
4210
wyposażenia
4260 Zakup energii
4280 Zakup usług zdrowotnych
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu
4360 usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu
4370 usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
4740
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na ZFŚS
4480 Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetu
4520
j.s.t
Wynagrodzenia osobowe
4018
pracowników
Składki na ubezpieczenia
4118
społeczne
4128 Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i
4218
wyposażenia
Wynagrodzenia osobowe
4019
pracowników
4119 Składki na ubezpieczenia

14 451,00 zł

14 450,89 zł

525,00 zł

525,00 zł

100,00%

100,00%

789,00 zł

789,05 zł
100,01%

1 129,00 zł

1 128,71 zł

2 120 150,00 zł

2 119 848,98 zł

450,00 zł

449,98 zł

99,97%
99,99%

100,00%

1 432 363,00 zł

1 432 363,00 zł

105 186,00 zł

105 185,58 zł

2 187,00 zł

2 185,96 zł

802,00 zł

801,79 zł

256 583,00 zł

256 582,94 zł

37 354,00 zł

37 353,22 zł

42 153,00 zł

42 153,00 zł

40 328,00 zł
972,00 zł
63 381,00 zł
9 894,00 zł

40 327,44 zł
972,00 zł
63 380,86 zł
9 893,94 zł

2 507,00 zł

2 507,00 zł

100,00%
100,00%
99,95%
99,97%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

8 794,00 zł

8 793,78 zł
100,00%

195,00 zł

195,00 zł

4 888,00 zł
6 838,00 zł
44 396,00 zł
8 697,00 zł

4 887,81 zł
6 838,00 zł
44 395,15 zł
8 697,00 zł

1 821,00 zł

1 820,95 zł

27 399,00 zł

27 398,76 zł

5 060,00 zł

4 968,91 zł

725,00 zł

711,95 zł

3 687,00 zł

3 574,39 zł

10 053,00 zł

10 052,93 zł

1 857,00 zł

1 823,49 zł

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,20%
98,20%
96,95%
100,00%
98,20%
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85395

854
85401

85403

społeczne
4129 Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i
4219
wyposażenia
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
2820 dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
2830 zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom
niezliczonym do sektora
finansów publicznych
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Składki na ubezpieczenia
4110
społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
4170
bezosobowe
Zakup materiałów i
4210
wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu
4370 usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4440 Odpisy na ZFŚS
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Świetlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
Składki na ubezpieczenia
4110
społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i
4210
wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4260 Zakup energii
4440 Odpisy na ZFŚS
Specjalne Ośrodki SzkolnoWychowawcze
Dotacja podmiotowa z
2540 budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Nagrody i wydatki osobowe
3020 nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne

267,00 zł

261,24 zł

1 313,00 zł

1 272,91 zł

202 974,00 zł

175 135,92 zł

123 000,00 zł

122 865,56 zł

97,84%
96,95%
86,28%

99,89%

2 000,00 zł

2 000,00 zł
100,00%

3 792,00 zł

3 624,45 zł

750,00 zł

597,11 zł

540,00 zł

513,35 zł

13 200,00 zł

12 600,00 zł

48 800,00 zł

23 553,46 zł

9 211,00 zł

8 064,08 zł

891,00 zł

527,91 zł

790,00 zł

790,00 zł

5 816 142,00 zł

5 768 044,58 zł

225 252,00 zł

194 161,92 zł

130 783,00 zł

111 826,56 zł

7 345,00 zł

7 345,38 zł

24 123,00 zł

20 206,22 zł

3 385,00 zł

2 874,17 zł

12 788,00 zł

11 003,23 zł

25 000,00 zł
14 150,00 zł
7 678,00 zł

19 622,45 zł
13 605,91 zł
7 678,00 zł

3 404 102,00 zł

3 403 663,00 zł

1 774 000,00 zł

1 774 000,00 zł

95,58%
79,61%
95,06%
95,45%
48,27%
87,55%

59,25%
100,00%
99,17%
86,20%
85,51%
100,01%
83,76%
84,91%
86,04%
78,49%
96,15%
100,00%
99,99%

100,00%

949,00 zł

948,74 zł
99,97%

1 122 904,00 zł

1 122 904,26 zł

87 923,00 zł

87 922,69 zł

100,00%
100,00%
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4110
4120
4220
4440
85406
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4740

4750
85410
2540
85415
3240
85417
4010
4110
4120
4210

Składki na ubezpieczenie
społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup środków żywności
Odpisy na ZFŚS
Poradnie psychologicznopedagogiczne oraz inne
poradnie specjalistyczne
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do
sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
Internaty i bursy szkolne
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Pomoc materialna dla
uczniów
Stypendia dla uczniów
Szkolne schroniska
młodzieżowe
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i
wyposażenia

214 948,00 zł

214 948,31 zł

28 720,00 zł
95 000,00 zł
79 658,00 zł

28 720,00 zł
94 561,00 zł
79 658,00 zł

963 888,00 zł

947 319,66 zł

100,00%
100,00%
99,54%
100,00%

98,28%

1 706,00 zł

1 541,08 zł
90,33%

668 165,00 zł

666 650,36 zł

50 362,00 zł

50 361,83 zł

123 845,00 zł

119 448,80 zł

17 398,00 zł

16 709,69 zł

3 905,00 zł

3 904,00 zł

11 459,00 zł

9 467,30 zł

7 141,00 zł

7 133,39 zł

15 452,00 zł
800,00 zł
14 147,00 zł

9 710,81 zł
760,00 zł
13 727,15 zł

1 001,00 zł

1 000,57 zł

3 300,00 zł

3 125,09 zł

3 350,00 zł
500,00 zł
37 888,00 zł

2 925,12 zł
435,00 zł
37 888,00 zł

1 050,00 zł

1 039,50 zł

99,77%
100,00%
96,45%
96,04%
99,97%
82,62%
99,89%
62,85%
95,00%
97,03%
99,96%

94,70%
87,32%
87,00%
100,00%

99,00%

2 419,00 zł

1 491,97 zł

317 500,00 zł

317 500,00 zł

317 500,00 zł

317 500,00 zł

61,68%
100,00%

100,00%

12 400,00 zł

12 400,00 zł

12 400,00 zł

12 400,00 zł

3 500,00 zł

3 500,00 zł

1 600,00 zł

1 600,00 zł

281,00 zł

281,00 zł

39,00 zł

39,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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85419

900
90095

921
92116

92195

926
92605

4300 Zakup usług pozostałych
Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze
Dotacja podmiotowa z
2540 budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z
2480 budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie
2310
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
2820 dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
2830 zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
2820 dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Wynagrodzenia
4170
bezosobowe pracowników
4300 Zakup usług pozostałych
Wydatki ogółem

80,00 zł

80,00 zł

889 500,00 zł

889 500,00 zł

889 500,00 zł

889 500,00 zł

100,00%
100,00%

100,00%

244 568,00 zł

116 851,63 zł

244 568,00 zł
244 568,00 zł

116 851,63 zł
116 851,63 zł

88 000,00 zł

87 963,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

78 000,00 zł

77 963,00 zł

16 100,00 zł

16 100,00 zł

47,78%
47,78%
47,78%
99,96%
100,00%

100,00%
99,95%

100,00%

13 900,00 zł

13 863,00 zł
99,73%

48 000,00 zł

48 000,00 zł

60 000,00 zł

59 249,90 zł

60 000,00 zł

59 249,90 zł

51 000,00 zł

50 999,90 zł

100,00%
98,75%
98,75%

100,00%

800,00 zł

800,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

5 200,00 zł

4 450,00 zł

98 571 889,00 zł

88 411 943,70 zł

100,00%
100,00%
85,58%
89,69%
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Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach
poniesionych wydatków budżetowych

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005-Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan wydatków wynosi 5.456.522 zł wykonanie zaś 3.370.448 zł i dotyczy:
-

wydatków na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminach Powiatu
Mieleckiego oraz inne usługi geodezyjne -348.000 zł,
wydatków na scalanie gruntów wsi Padew Narodowa – 3.022.448 zł.

Rozdział 01095-Pozostała działalność – plan – 267.552 zł; wykonanie –
179.844,52 zł
Kwota w wysokości 10.360,19 zł obejmuje wydatki dotyczące zwrotu czynszów dzierżawnych
kół łowieckich dokonane na rzecz urzędów gmin i nadleśnictw.
Natomiast wydatki ujęte w §3030 - 169.484,33 zł dotyczą wypłat uczestnikom scalenia Wsi Padew
Narodowa uprawnionym do otrzymania odszkodowań z tytułu:
- wydzielenia im mniejszej wartości gospodarstwa niż posiadali przed scaleniem,
- za składniki roślinne i inne, znajdujące się na trasach nowo projektowanych dróg dojazdowych.

Dział 020 – Leśnictwo
Rozdział 02002 – Nadzór na gospodarką leśną
Wykonanie wydatków wynosi 75.118,88 zł i dotyczy środków przekazywanych dla nadleśnictw za
nadzór nad lasami niepaństwowymi:
- Nadleśnictwo Mielec – 21.663 zł,
- Nadleśnictwo Tuszyma – 53.455,88 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty ekwiwalentów osobom fizycznym za
wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (zalesianie gruntów rolnych) –
343.719,75 zł.
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Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – (Powiatowy Zarząd Dróg).
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – (Powiatowy Zarząd Dróg).
§ 3020-Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
w tym:
-posiłki regeneracyjne
-ekwiwalent za odzież i pranie odzieży

2.441,48
1.773,48
668,00

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników

388.870,44

-wynagrodzenia pracowników PZD

388.870,44

§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne
-wypłata 13-nastki za rok 2006
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne
-składka ZUS od wynagrodzeń pracown.
§ 4120-Składki na fundusz pracy
-składka na fundusz pracy od wynagrodzeń pracown.
§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
1. Materiały administracyjne
-zakup materiałów w ewidencji ilościowo-wartościowej
-zakup materiałów biurowych i gospodarczych
-zakup oleju opałowego do c.o.
-zakup odzieży roboczej
-zakup paliwa i olejów do samochodu Opel Astra
2.Materiały do bieżącego utrzymania dróg
-zakup materiałów do oznakowania i bezpieczeństwa ruchu
-zakup materiałów do remontów nawierzchni tłuczn.-żwirowych
-zakup paliwa i olejów do samochodu Lublin
-zakup paliwa i olejów do sprzętu utrzymania dróg
-zakup masy bitumicznej do remontu dróg
-zakup materiałów do odwodnienia
-zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg

29.273,34
29.273,34
70.410,81
70.410,81
9.891,56
9.891,56
189.806,03
23.047,03
249,03
5.278,00
11.150,00
2.280,00
4.090,00
145.438,00
85.375,00
6.088,00
6.002,00
6.843,00
22.238,00
1.224,00
3.746,00
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-zakup paliwa i olejów do samochodu Volkswagen
-zakup paliwa i olejów do samochodu Fiat Punto
-zakup materiałów do utrzymania chodników
3. Materiały do bieżącego utrzymania mostów
-zakup materiałów do utrzymania czystości mostów
-zakup kantówki
-zakup tarcicy
4.Matriały do zimowego utrzymania dróg
-zakup soli drogowej
§ 4260-Zakup energii
w tym:
-opłata za wodę i kanalizację
-opłata za energię elektryczną-sygnalizacja świetlna
-opłata za energię elektryczną-budynki i bazy
§ 4270-Zakup usług remontowych
w tym:
1.Odnowy nawierzchni dróg powiatowych
Odnowa odcinków dróg powiatowych nr 1153R, 1154R
1155R, 1156R na terenie Gminy Czermin o dług.6.155 km.

6.004,00
7.300,00
618,00
8.145,00
993,00
2.196,00
4.956,00
13.176,00
13.176,00
14.759,46
547,46
10.306,00
3.906,00
6.535.134,34
5.952.126,34
848.573,34

Na odcinkach poszczególnych dróg wykonano :
-oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej
-wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
-uzupełnienie poboczy mieszanką żwirowo-asfaltową.
Odnowa odcinków dróg powiatowych nr1152R, 1169R, 1170R
na terenie Gminy Mielec o długości 1,8 km.
Na odcinkach poszczególnych dróg wykonano:
-oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitunicznej
-wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
-uzupełnienie poboczy mieszanką żwirowo-asfaltową.

291.075,00

Odnowa odcinków dróg powiatowych nr1168R, 1172R, 1176R,
i 1183R na terenie Gminy Przecław.
Na odcinkach poszczególnych dróg wykonano:
-oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej
-wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
-uzupełnienie poboczy mieszanką żwirowo-asfaltową.

842.380,00
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Odnowy odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy
Radomyśl Wielki o długości 9,499 km.
Na odcinkach poszczególnych dróg wykonano:
-oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej
-wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
-uzupełnienie poboczy mieszanką żwirowo-asfaltową.

1.377.485,00

Odnowy odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy
Padew Narodowa o długości 6,021 km.
Na odcinkach poszczególnych dróg wykonano:
-oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej
-wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
-uzupełnienie poboczy mieszanką żwirowo-asfaltową.

1.047.177,00

Odnowa odcinków dróg powiatowych nr1137R, 1145R
na terenie Gminy Tuszów Narodowy o długości 3,365 km.
Na odcinkach poszczególnych dróg wykonano:
-oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej
-wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
-uzupełniemnie poboczy mieszanką żwirowo-asfaltową.

500.082,00

Odnowa odcinków dróg powiatowych nr1163R, 1164R
na terenieGminy Wadowice o długości 4,255 km.
Na odcinkach poszczególnych dróg wykonano:
-oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej
-wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
-wykonanie warstwy scieralne z betonu asfaltowego
-uzupełnienie poboczy mieszanką żwirowo-asfaltową.

783.359,00

Odnowa drogi powiatowej nr 1143R m.Mielec ul.Kilińskiego
-oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej
-wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym
-wykonanie wrstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
-uzupełnienienie poboczy mieszanka żwirowo-asfaltową.
2.Remonty obiektów mostowych i przepustów:
-remont mostu na rzece Jamnica droga nr1164R
m.Wierzchowiny Bór-Jamy
-remont mostu na rzece Breń Stary droga nr1149R
m.Gliny Małe
-remont przepustu m.Izbiska droga nr1163R Zgórsko-Wierzchowiny
-remont przepustu m.Dąbie droga nr1181R Radomyśl W.-Dąbie
-remont przepustu m.Rydzów droga nr1169R Rydzów-Ruda
-remont przepustu m.Zaborcze droga nr1171R Wylów-Kiełków
-remont przepustu m.Kiełków droga nr1171R Wylów-Kiełków
-remont przepustu m.Domacyny droga nr 1135R
-remont przepustu m.Izbiska droga nr 1163R
-remont przepustu m.Wylów droga nr 1171R

261.995,00

231.916,00
91.370,00
5.915,00
9.158,00
8.015,00
29.212,00
21.585,00
34.866,00
9.085,00
15.035,00
7.675,00
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3.Dokumentacja techniczna odbudowy dróg powiatowych

265.570,00

-dokumentacja techniczna odbudowy dróg powiatowych,
opracowanie projektów organizacji ruchu oraz ewidencji dla
odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 70,070 km.

31.110,00

-dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej
nr1152R Borowa-Czermin-Wola Mielecka-Kiełków-Przecław
na odcinkach o długosci 3,825 i 8,610 km.

49.935,00

-dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej
nr1171R Dąbrowa Tarnowska-Radomyśl Wielki
na odcinku o długości 4,449 km.

27.145,00

-dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr1141R
w Mielcu ul.Wojska Polskiego na odcinku o dł.3,560 km.

50.020,00

-dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej
nr1175R Tuszyma-Przecław-Radomyśl Wielki
na odcinkach o długości 10,169 km.
-raport oddziaływania na środowisko pod nazwą przebudowa
i odbudowa drogi powiatowej nr1160R
4.Dokumentacja techniczna odbudowy mostów

103.700,00

3.660,00
84.790,00

-dokumentacja projektowa na przebudowę przepustu na potoku
Stara Wiśnia w m.Trzciana droga nr 1152R długości 8+382 km
m.Borowa-Czermin-Trzciana-Wola Mielecka-Przecław.

25.010,00

-dokumentacja projektowa na przebudowe mostu na kanale
kiełkowskim m.Goleszów droga nr 1152R o długości 21+422 km
Borowa-Czermin-Wola Mielecka-Przecław.

25.010,00

-dokumentacja projektowa na przebudowe mostu na rowie
Nowa Wiśnia w m.Wola Mielecka droga nr 1152R o długości
14+854 km Borowa-Czermin-Wola Mielecka-Przecław.

31.110,00

-raport oddziaływania na środowisko dla w/w dwóch obiektów
mostowych.

3.660,00

5.Dokumentacja techniczna instalacji gazowej w budynku adm.

732,00

§ 4280-Zakup usług zdrowotnych
-opłaty za badania lekarskie pracowników PZD
§ 4300-Zakup usług pozostałych
w tym:
1.Usługi administracyjne

65,00
65,00
2.099.750,13
37.555,13
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-opłaty pocztowe, skrytka pocztowa, znaczki pocztowe
-remont samochodu Opel Astra
-usługi komputerowe i naprawa sprzętu komputerowego
-sprzątanie pomieszczeń biurowych
-usługi administracyjne w tym:
/usługi ksero dokumentów, usługi kominiarskie, przegląd
kotłowni, naprawa oświetlenia zewnętrznego, wywóz śmieci/.
-remont instalacji grzewczej w budynku administracyjnym
/wykonanie instalacji gazowej/.
2.Utrzymanie dróg powiatowych
-remonty nawierzchni bitumicznych-Gminy Pozamiejskie
-remonty nawierzchni bitumicznych-Miasto Mielec
-remonty nawierzchni tłuczniowo-żwirowych
-odwodnienie-Gminy Pozamiejskie
-odwodnienie-Miasto Mielec
-utrzymanie czystości-Miasto Mielec
-utrzymanie czystości-Gminy Pozamiejskie
-utrzymanie poboczy-Gminy Pozamiejskie
-utrzymanie poboczy-Miasto Mielec
-oznakowanie poziome
-utrzymanie zieleni,drzew i krzewów-Miasto Mielec
-utrzymanie zieleni,drzew i krzewów-Gminy Pozamiejskie
-utrzymanie sygnalizacji świetlnej
-pozostałe usługi utrzymania dróg-Gminy Pozamiejski
-pozostałe usługi utrzymania dróg-Miasto Mielec
-utrzymanie chodników-Gminy Pozamiejskie
-utrzymanie chodników-Miasto Mielec
-usługi geodezyjne-Gminy Pozamiejskie
-usługi geodezyjne-Miasto Mielec
-remont samochodu Lublin
-remont samochodu Fiat Punto
-remont samochodu Volkswagen
-remont sprzętu do utrzymania dróg
3.Zimowe utrzymanie dróg
-zimowe utrzymanie dróg-Miasto Mielec
-odśnieżanie dróg-Gminy Pozamiejskie
-zwalczanie śliskości dróg-Gminy Pozamiejskie
-remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg
4.Usługi niematerialne
-prowizja i opłaty bankowe
-dozór mienia
-przeglądy i badania techniczne samochodów
§ 4350-Zakup usług dostępu do sieci internet

8.248,13
1.540,00
1.855,00
7.980,00
6.675,00
11.257,00
1.822.330,00
765.033,00
85.840,00
101.960,00
146.555,00
600,00
57.805,00
7.222,00
103.465,00
7.125,00
32.944,00
42.050,00
43.830,00
26.347,00
8.970,00
200,00
183.440,00
198.190,00
2.318,00
3.388,00
1.207,00
3.438,00
100,00
303,00
227.462,00
116.045,00
32.185,00
49.098,00
30.134,00
12.403,00
3.662,00
8.345,00
396,00
792,00
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-opłaty za dostęp do sieci Internet
§ 4360-Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej
-opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe
§ 4370-Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej
-opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne

792,00
2.248,66
2.248,66
4.129,48
4.129,48

§ 4410-Podróże służbowe krajowe
-wypłata delegacji pracownikom
§ 4430-Różne opłaty i składki
-ubezpieczenie dróg powiatowych
-ubezpieczenie samochodów
-opłaty sądowe i skarbowe
§ 4440-Odpis na zakładowy fundusz socjalny
-odpis obowiązkowy ZFŚS
§ 4480-Podatek od nieruchomości
-opłata podatku Urząd Miejski
§ 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
-opłata za zarząd gruntami
§ 4590-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
-wypłata odszkodowania za uszkodzony samochód
§ 4700-Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
-opłaty za szkolenie pracowników
§ 4750-Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów
i licencjii
-zakup akcesoriów komputerowych i licencji

§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14,70
14,70
13.182.00
8.636,00
4.296,00
250,00
9.856,35
9.856,35
3.217,00
3.217,00
2.690,28
2.690,28
500,00
500,00
620,00
620,00
14.686,35
14.686,35

2.158.906,96
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w tym:
1.Zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego
w ciągu drogi powiatowej nr 1176R m.Dobrynin.
-wykonanie robót budowlanych objętych projektem „poprawa brd
w ciągu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa
m.Dobrynin na długości 3+143+3+743 km.
-prace polegały na budowie chodnika dla pieszych na odcinku
o długości 600m z kostki brukowej na podsypce cement.-piaskowej.
-budowie zatoki autobusowej, budowie dwóch zatok postojowych,
jedna w centrum miejscowości droga przy szkole podstwowej.
-wykonaniu przekroju półulicznego w centrum wsi.
-uporządkowaniu odwodnienia w centrum wsi.
-lokalnym poszerzeniu istniejącej jezdni na długości krawężnika.
-wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni oraz wykonaniu nowej
warstwy ścieralnej na długości 700m.
2.Odbudowa drogi powiatowej nr1168R m.Przecław
-wykonanie robót budowlanych na odcinku o długości 350 m
w m.Przecław-Rydzów /likwidacja skutków powodzi 2006r/.
-poszerzenie istniejącej zniszczonej nawierzchni do szerokości 5,0m.
-wyprofilowanie istniejącej zdeformowanej nawierzchni do wymagan.
spadków poprzecznych kruszywem łamanym oraz betonwm asfaltowym.
-wykonanie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.
-odmulenie rowów przydrożnych, uzupełnienie poboczy gruntowych.

200.267,70

24.496,46

3.Modernizacja mostu na rzece Jamnica w m.Żarówka
-wykonanie przepustu stalowego na rzece Jamnica w ciagu drogi
powiatowej nr1179R Dulcz Wielka-Jastrząbka Stara km 6+436
wraz z przebudową dojazdów oraz odcinkową regulacją rzeki
w obrębie mostu. Roboty polegały na rozbiórce istniejącego mostu
z pomostem drewnianym na stalowych dżwigach i przyczółkami
betonowymi i wykonaniu w tym samym miejscu przepustu z blachy
stalowej o przekroju eliptycznym o świetle 3,40 x 2,24 m
i długości 21,105 m, usytuowanego pod kątem 42 stopnie do osi
drogi wraz z żelbetowymi murkami oporowymi.
-wykonano również nawierzchnię bitumiczną nad przepustem
o szerokości 6,5m i długości 34,5m.
-w obrębie przepustu na długości 63,4 m zabezpieczono koryto
rzeki poprzez wykonanie opaski brzegowej i narzutu kamiennego.

615.632,29

4.Wykonanie chodników dla pieszych przy drodze powiatowej
nr 1152R m.Czermin.
-wykonanie chodników przy drodze powiatowej nr 1152R
m.Borowa-Czermin-Wola Mielecka na odcinku o długości 560 m
i 193 m w m.Czermin i Trzciana.
-roboty polegały na wykonaniu chodnika poza rowem odwadniającym
na długości 560 mb w m.Czermin z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej.
-przebudowie zjazdów do pól i do gospodarstw wraz z przejazdami
przez chodnik. Poprawy odwodnienia rowem odwadniającym otwartym.
-chodnika o długości 193 m wraz z zatoką autobusową w m.Trzciana

184.300,35
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w obrębie szkoły podstawowej z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej.
-poprawy odwodnienia poprzez wykonanie ścieku z elementów
betonowych oraz wpustu ulicznego.
5.Wykonanie chodników dla pieszych przy drogach powiatowych
nr 1137R i 1140R.
-wykonanie chodników przy drodze powiatowej nr1137R
Jaślany-Józefów na odcinku o długości 465m oraz przy drodze
powiatowej nr1140R m. Tuszów-Sarnów na długości 257 m.
-wykonanie chodnika dla pieszych poza rowem przdrożnym
w m.Jaślany na odcinku od szkoły do kościoła z kostki brukowej
na podsypce cementowo-piaskowej.
-przebudowy dwóch zatok autobusowych, jedna w obrębie szkoły,
druga w obrębie kościoła. Wykonano przejazdy przez chodnik do
przyległych posesji. Ponadto wykonano chodnik dla pieszych poza
rowem przydrożnym w m.Tuszów Narodowy na odcinku 267 m
z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
-wykonano przepust pod chodnikiem w ciągu rowu melioracyjnego.

181.517,72

6.Wykonanie chodników dla pieszych przy drodze powiatowej
nr 1152R w niżej wymienionch miejscowościach:
-wykonanie chodników przy drodze powiatowej nr 1152R
m.Borowa-Czermin-Wola Mielecka-Przecław na odcinkach
o długości 560 m oraz w m.Podleszany i Książnice na dł.120 m.
-roboty obejmują wykonanie nasypu pod chodnik.
-wykonanie krawężnika wraz ze ściekiem przkrawężnikowym na dł.405m.
-wykonanie kratek ściekowych przy krawężniku wraz z przykanalikami
dla odwodnienia jezdni.
-wykonanie chodnika dla pieszych o długości 560 m. w m.Podleszany
oraz o długości 120 m. w m.Książnice z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej.

255.734,45

7.Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1149R
-wykonanie chodników prz drodze powiatowej nr 1149R
m.Gliny Małe-Sadkowa Góra na odcinku o długości 126 m.
-prace obejmują wykonanie nasypu pod chodnik poza rowem.
-wykonanie obrzeży chodnikowych-wykonanie chodnika z kostki
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej.
8.Odbudowa drogi powiatowej nr 1143R m.Gawłuszowice-Mielec
-odbudowa drogi powiatowej nr 1143R m.Gawłuszowice-Mielec
na odcinku o długości 1570 km w km 4+830 do 6+400.
-poszerzenie istniejącej zniszczonej nawierzchni do szerokości 5,0m.
-wyprofilowanie istniejącej zdeformowanej nawierzchni do wymaganych
spadków poprzecznych kruszywem łamanym oraz betonem asfaltowym.
-uzupełnienie poboczy gruntowych.
9.Odbudowa drogi powiatowej nr 1183R m.Łączki Brzeskie
-odbudowa drogi powiatowej nr 1183R w m.Łączki BrzeskieNagoszyn na odcinku o długości 405 m.
-poszerzenie istniejącej zniszczonej nawierzchni do szerokości 4,50m.

29.980,89

629.329,28

37.648,44
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-wyprofilowanie istniejącej zdeformowanej nawierzchni do wymaganych
spadków poprzecznych kruszywem łamanym oraz betonem asfaltowym.
-wykonanie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.
-odmulenie rowów przydroznych, uzupełnienie poboczy gruntowych.
§ 6050-Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych rozdział 60078
w tym:
1.Odbudowa drogi powiatowej nr 1168R Przecław-Rydzów
w km 2+040 i 2+390 tj. na odcinku o długości 0,350 km
uszkodzonej w trakcie powodzi w 2006 roku.
-prace polegały na likwidacji skutków powodzi poprzez wykonanie:
-warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub.4 cm w ilości 1750 m2.
-warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o grubości 6,0 cm
-podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm i betonu
o grubości 10 cm w ilości 350 m2.
-warstwy odsączającej z mieszanki piaskowo-żwirowej
o grubości 10 cm w ilości 350 m2.
-uzupełnienie poboczy gruntem o grubości 5 cm w ilości 70 m3.
-roboty ziemne w ilości 660 m3.
2.Odbudowa drogi powiatowej nr 1183R Łączki Brzeskie-Nagoszyn
na odcinku o długosci 405 m w m.Łączki Brzeskie uszkodzonej
w trakcie powodzi w 2006 roku.
-prace polegały na likwidacji skutków powodzi poprzez wykonanie:
-poszerzenie istniejącej zniszczonej nawierzchni do szerokości 4,50m.
-wykonanie koryta na poszerzonej powierzchni jezdni.
-wykonanie warstwy odcinającej z mieszanki żwirowo-piaskowej.
-wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego.
-wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego.
-oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową.
-wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

197.983,00

97.983,00

100.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dotacja w kwocie 120.722,80 zł obejmuje następujące wydatki:
§ 3030 – odszkodowania za zajęte działki pod drogi publiczne – 51.441,62 zł,
§ 4300 – operaty szacunkowe, wykonanie podziału działek, opracowanie dokumentacji
geodezyjnej – 68.857,99 zł,
§ 4430 – opłata sądowa – 168 zł,
§4580 – odsetki od niewypłaconych w terminie odszkodowań za zajęte działki – 255,19 zł
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Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Dotacja w kwocie 100.000 zł obejmuje wydatki na modernizację ewidencji gruntów i budynków w
gminach Powiatu Mieleckiego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
Plan – 411.526 zł, wykonanie – 407.985,87 zł
§
NAZWA WYDATKU
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- ekwiwalent na zakup odzieży ochronnej i pranie - 3 280,00
- świadczenia rzeczowe dla pracowników - 662,03
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2006 rok
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
umowy zlecenia: A.Łępa, G.Misiejuk
4210 Zakup materiałów i wyposażenia:
- artykuły biurowe i środki czystości, teczki biurowe - 2 413,62
- prasa w tym: Gazeta prawna, Rzeczpospolita - 2 723,81
- książki do ewidencji budynków - 79,16
- paliwo do samochodu służbowego - 1 857,50
- części do samochodu służbowego - 605,79
- regały metalowe do archiwum - 2 196,00
- aparat fotograficzny i karta pamięci - 889,00
- zestaw komputerowy i laptop - 6 034,00
- centrala techniczna - 1 898,00
- dyktafon - 594,00
- woda źródlana - 367,86
- pozostałe - 649,81
4260 Zakup energii:
-centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki
4300 Zakup usług pozostałych:
- opłaty i prowizje bankowe, w tym opłata
za prowadzenie rachunku - 2 671,48
- usługi pocztowe - 8 984,35
- usługa serwisowa samoch. Służbowego - 1 294,31
- wywóz nieczystości stałych, ścieki i usługi administr. - 1 197,67
- usługa konsultacji i serwisu programu płacowego - 239,12
- opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego - 660,35
- konserwacja kserokopiarki - 201,30
- czynsz za butlę –woda źródlana i sanitaryzacja urządzeń - 122,00
- kontrola przewodów kominowych - 117,12
- koszty przesyłki - 12,20
4350 Opłaty za dostęp do sieci internet
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
4410 Delegacje służbowe krajowe
w tym ryczałt samochodowy J.Bryl - 2583,78

Kwota
3 942,03
52 856,58
203 518,81
17 250,33
51 634,18
7 000,13
6 578,47
20 308,55

4 452,69
15 499,90

1 000,57
1 834,20
3 698,62
4 290,80
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4430 Różne opłaty i składki
- opłata sądowa - 6,00
- refund. składki ubezp. samochodu służb. do WINB - 465,00
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu sł. cywilnej
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- licencje, abonament na „Serwis Budowlany” - 3 627,24
- akcesoria komputerowe , w tym tonery i tusze - 1 263,50
razem

Dział 750-Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Plan wydatków – 1.859.904 zł, wykonanie – 1.839.575,97 zł
Dział
750

Rozdział

paragraf

z dotacji
223.928

75011
z wł.śr. star.
1.180.485,57

4010

17.850

84.791,70

4040

41.023

219.211,52

4110

6.000
5.000
293.801

31.286,18
30.000
1.545.774,97

4120
4440

Nazwa
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenie osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Odpisy na ZFŚS

Kwota
1.839.575,97 zł
1.404.413,57 zł
102.641,70 zł
260.234,52 zł
37.286,18 zł
35 000 zł

Rozdział 75019 – Rady powiatów
Plan wydatków – 378.900 zł, wykonanie 376.604,57 zł:
-diety radnych – 353.797,51 zł,
- szkolenia wyjazdowe radnych – 16.674,89 zł,
-delegacje radnych – 3.481,50 zł,
- zakup artykułów biurowych – 2.650,67 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
Plan wydatków – 8.556.259 zł, wykonanie – 6.398.092,51 zł:
-wynagrodzenia i pochodne – 3.828.998,34 zł,
§ 3020 – ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 1.049,30 zł,

471,00
6 000,00
510,00
1 840,00
408,27
4 890,74
407 985,87
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§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 263.742,22 zł, w tym najistotniejsze wydatki to:
Materiały biurowe
Książki, czasopisma, aktualizacje przepisów
Zakup wyposażenia i sprzętu
Paliwo
Prasa

74.836,35 zł
15.988,39 zł
55.292,97 zł
19.684,42 zł
13.636,59 zł

§ 4260 – zakup energii – 97.190,19 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych – 105.773,14 zł:
- przeglądy alarmu i instalacji elektrycznej – 1.342 zł,
- remonty pomieszczeń w budynkach Starostwa oraz wykonanie instalacji elektrycznej –
104.431,14 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – okulary dla pracowników (refundacja) i badania profilaktyczne
pracowników – 9.393 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.531.104,81 zł: w tym najistotniejsze wydatki to:
Papiery wartościowe ( prawa jazdy, świadectwa
kwalifikacji, pozwolenia czasowe, karty pojazdu)
Tablice rejestracyjne
Opłaty i prowizje bankowe
Przeprowadzenie auditu nadzoru - dotyczy Systemu
Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
Ogłoszenia prasowe i komunikaty
Usługi pocztowe
Opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego
Akt notarialny

771.819,50 zł
435.833,41 zł
6.747,48 zł
17.080 zł
33.229 zł
143.024,75 zł
31.720 zł
11.285 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 29.104,24 zł
§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 32.799,85 zł
§ 4370 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 101.932,41 zł
§4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.149,27 zł
§4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –
931,75 zł
§ 4410 – podróże służbowe - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 39.103,62 zł
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 3.688,98 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki - składki członkowskie – Związek Powiatów Polskich, Podkarpackie
Stow. Samorządów Terytorialnych oraz ubezpieczenie mienia – 37.044,60 zł
§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 68.900 zł,
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§4700 – szkolenia pracowników – 7.910,10 zł
§4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –
16.607,90 zł
§4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 33.734,44 zł
§ 4580 – pozostałe odsetki – 17,35 zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne: - 177.917 zł
- zakup samochodu – 21.000 zł,
- zestawy komputerowe105.852,16 zł
- notebook – 5.443,64 zł,
- projektor, ekran, kable -9.009 zł,
- licencje na programy komputerowe – 12.273,20
§2710 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kwidzyńskiego z powodu pożaru
budynku – 10.000 zł

Rozdział 75045 – Komisje poborowe
Wydatki na przeprowadzenie poboru zaplanowano w wysokości 56.719 zł, wykonano 56.718,02 zł,
z tego:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: referentów – pisarzy komisji poborowej
zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, wynagrodzenie kom. pob., lekarzy i średniego
personelu medycznego wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej– 33.578,95 zł,
- refundacja wynagrodzenia lekarza na podstawie faktury Szpitala Powiatowego – 7.304,74
- materiały biurowe, książki orzeczeń lekarskich – 1.656,56 zł,
-czynsz za wynajem pomieszczeń – 8.500 zł,
-rachunki za koszty wykonania specjalistycznych badań lekarskich: laryngologicznych,
neurologicznych, okulistycznych i psychiatrycznych – 5.313,60 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 364,17 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – ( plan:
95.434 zł, wykonanie: 94.560,88 zł)
Promocją Powiatu Mieleckiego zajmuje się Wydział Funduszy, Rozwoju i Promocji Powiatu.
Największą imprezą zorganizowaną przez Wydział były Pierwsze Dożynki Powiatu Mieleckiego,
które odbyły się 9 września 2007 roku. Bezpośrednim celem organizacji tej imprezy było
wzbudzenie na nowo w lokalnej społeczności jedności oraz świadomości przynależenia do regionu
ziemi mieleckiej.
Całkowity koszt Dożynek wyniósł 44.492,34 zł, najistotniejsze wydatki to:
- wynagrodzenia osób wynikające z umów zleceń i o dzieło dot. obsługi dożynek – 9.908 zł(§4170),
- zakup materiałów promocyjnych – 610 zł (§4210),
- zakup artykułów spożywczych, artykułów gospodarczych, plakatów, zaproszeń, koszulek T-shirt z
herbem powiatu, baner na płótnie, puchary – 7.199,60 zł (§4210),
- zapłata za energię elektryczną – 133,62 zł (§4260),
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- instalacja sceny – 3.500 zł (§4300)
- usługi operatorskie, nagłośnienie, oświetlenie – 3.730 zł (§4300),
- wynajem ściany diodowej – 6.100 zł (§4300),
- obsługa sanitarna dożynek – 2.236 zł (§4300),
- usługi gastronomiczne – 4.090 zł (§4300),
- zapłata za uprzątnięcie terenu – 2.386,10 zł (4300),
- zabezpieczenie dożynek – 4.422.50 zł (§4300).

Pozostałe wydatki:
- flagi z herbem powiatu i UE oraz zakup masztu – 4.962 zł,
- zapłata za przewodniki „Ziemia Mielecka” (współautorem przewodnika jest Starostwo) – 12.950 zł
- zakup nagród na „VI Międzynarodowy Festiwal Instrumentów Dętych Blaszanych” – 1.199,93 zł,
- catering dla uczestników konferencji „Rozwój regionu podkarpackiego – nawiązanie współpracy
pomiędzy przedsiębiorcami polskimi a ukraińskimi. Możliwości pozyskania środków finansowych z
Unii Europejskiej” - 337,68 zł.
Konferencja ta, której głównym organizatorem było Starostwo Mieleckie, miała na celu
zaprezentowanie mieleckim przedsiębiorcom praktycznych porad dotyczących nawiązania
współpracy z firmami z Ukrainy oraz pozyskania środków finansowych z zewnątrz.
- organizacja Konferencji „Elektroniczny urząd przyszłością administracji” – 3.050 zł.
Myślą przewodnią konferencji było wyzwanie jakie stoi przed organami administracji publicznej
oznaczające konieczność wdrożenia rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach w
zakresie dostępu obywateli do organów administracji poprzez Internet, co pozwoli na zwiększenie
wydajności, znacznie obniży koszty funkcjonowania samorządów poprzez wyeliminowanie wielu
dokumentów papierowych, jak również zwiększy efektywność pracy urzędnika i podniesie standard
obsługi interesanta.
- dofinansowanie organizacji koncertu „Uroczystości w Hołdzie Ojcu Świętemu „POLONIA
SEMPER FIDELIS” – 1.500 zł,
- dofinansowanie organizacji koncertu muzycznego - XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy” – 2.000 zł,
- organizacja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej „AUTOBUS EUROPEJSKI” – 1.281,83 zł –
zakup nagród - słowników multimedialnych dla zwycięzców konkursu.
Konkurs „Autobus Europejski” był impulsem dla młodzieży szkolnej do zgłębiania wiedzy na temat
UE, zasad jej funkcjonowania, praw jakie daje nam obywatelstwo europejskie oraz poszerzania
swoich horyzontów. Wiedza jaką zdobyli w trakcie przygotowywania się do konkursu uświadomiła
im jakie możliwości niesie ze sobą członkostwo w UE, co może mieć duży wpływ na obraną przez
nich drogę w przyszłości,
- organizacja wystawy „Zapomniane miejsca – niedoceniona przyroda ziemi mieleckiej” 428,64 zł - zakup materiałów papierniczych oraz nośników cyfrowych.
Głównymi celami jakie przyświecały pomysłodawcom wystawy było okazanie piękna i walorów
przyrodniczych oraz zwrócenie uwagi na ochronę środowiska przyrodniczego, pokazanie piękna
zapomnianych rejonów Ziemi Mieleckiej oraz propagowanie turystyki leśnej okolic Mielca.

52
- zapłata za występ zespołu muzycznego na imprezie plenerowej „Western Piknik” organizowanej
miedzy innymi przez Hotel Polski w Mielcu, TR Korso, Urząd Miejski w Mielcu – 4.600 zł
- organizacja imprezy „Spotkanie Bożonarodzeniowe” – 11.941,57 zł
Celem zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu, I Spotkania Bożonarodzeniowego
była integracja oraz podtrzymanie dobrych kontaktów partnerskich z parlamentarzystami Ziemi
Mieleckiej, władzami lokalnymi, duchownymi z Powiatu Mieleckiego a także z instytucjami i
firmami,
- zapłata za występ zespołu muzycznego na imprezie „Pierwszy Piknik Lotniczy” – 2.000,01 zł –
organizatorzy PZL Mielec i Tygodnik KORSO,
- zakup książek – 753,40 zł,
- pozostałe wydatki – 3.063,48 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan: 1.551.809 zł
Wydatki wykonano w wysokości 1.448.138,15 w następujący sposób:

§ 3020 – zakup odzieży roboczej

1.481,50 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia wynikające z
umów zleceń osób zatrudnionych do obsługi budynków NZOZ

184.900,18 zł

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

7.750,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

7 293,06 zł

-

materiały biurowe i druki
środki czystości i higieny przeznaczone do użytku w obiektach NZOZ
książki, czasopisma, prenumeraty
wyposażenie, części zamienne (dalmierz, reduktor ciśnienia)

§ 4260 – zakup energii
-

woda
gaz
energia elektryczna
olej opałowy
centralne ogrzewanie i ciepła woda

§ 4270 – zakup usług remontowych
-

remont dachu w Przychodni nr 2
wymiana stolarki okiennej w Przychodni nr 1
przebudowa linii kablowej w Przychodni 4
wykonanie zadaszenia w Przychodni nr 5
wykonanie obróbek blacharskich w budynku przy ul. Kościuszki
montaż nakładek PCV na parapet w Przychodni 1
pomiar prądu, wymiana żarówek i starterów, naprawa inst. elektrycznej
remont schodów w Przychodni nr 2

2 308,11 zł
1 502,62 zł
591,99 zł
2 890,34 zł
270 044,33 zł
11 444,77 zł
20 095,06 zł
101 916,79 zł
20 400,18 zł
116 187,53 zł
132 667,91 zł
44 498,97 zł
7 627,44 zł
3 563,62 zł
3 348,89 zł
12 200,38 zł
1 248,41 zł
3 568,75 zł
4 414,86 zł
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-

-

konserwacja dźwigu
uszczelnienie kanalizacji, wykonanie poziomu kanalizacji
naprawy bieżące: naprawa przecieku umywalki, czyszczenie syfonu,
przekucie otworu, montaż baterii, podgrzewacza, wymiana klamki,
udrożnienie i oczyszczenie odpływu, demontaż i montaż klamek,
demontaż i montaż grzejników, naprawa schodów
wykonanie posadzek i okładzin ściennych oraz wymiana instalacji
elektrycznej

§ 4300 – zakup usług pozostałych
-

podatek od nieruchomości dotyczący obiektów NZOZ

§ 4430 – różne opłaty i składki
-

opłata sądowa (dot. sprzedaży nieruchomości)
ubezpieczenie OC budynków przychodni
ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów budynków przychodni

§ 4530 – podatek od towarów i usług
-

odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek należny VAT

§ 4580 – pozostałe odsetki
-

15 737,75 zł
33 392,47 zł
122 731,82 zł

opłata za prowadzenie rachunku bankowego
600,00 zł
ochrona budynku przy ul. Biernackiego
32 061,59 zł
usuwanie nieczystości stałych
11 416,36 zł
odprowadzone ścieki
12 554,89 zł
opłata za udostępnienie zasobu geodezyjnego
3 126,57 zł
naprawa drzwi, regulacja zamka, sprawdzenie tablicy rozdzielczej, demontaż
zaworów, udrożnienie sieci kanalizacyjnej, przezwojenie silnika
5 781,69 zł
kontrola przewodów kominowych
4 374,83 zł
przegląd instalacji elektrycznej
1 647,00 zł
konserwacja c.o.
428,27 zł
przyłączenie gazu do budynku Przychodni nr 4
904,02 zł
ogłoszenie dot. sprzedaży działek
4 062,60 zł
podział działek
7 442,00 zł
wycena działek
29 524,00 zł
opracowanie map
854,00 zł
operat szacunkowy
732,00 zł
aktualizacja operatu szacunkowego
1 000,00 zł
specyfikacja techniczna przebudowy parkingów
732,00 zł
inwentaryzacja parkingów
5 490,00 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości
-

1 869,85 zł
1 196,52 zł

odsetki od nieterminowych wpłat

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

39 921,00 zł
39 921,00 zł
1 791,00 zł
600,00 zł
353,00 zł
838,00 zł
123 567,78 zł
123 567,78 zł
511,14 zł
511,14 zł
555 478,43 zł

54
-

wymiana okien w budynku przy ul. Kościuszki
wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Przychodni nr 2
roboty przygotowawcze pod montaż windy w Przychodni nr 4
wewnętrzna instalacja gazowa w Budynku Przychodni
przy ul. Biernackiego
przebudowa parkingu przy Przychodni nr 4
przebudowa parkingu przy Przychodni nr 5

7 435,32 zł
23 175,91 zł
28 324,95 zł
11 000,00 zł
342 374,64 zł
143 167,61 zł

Dział 752 – Obrona narodowa
Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne
Wydatki wykonano w kwocie 4.300 zł i są to koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego
mającego na celu zgranie działań w zakresie obrony cywilnej na terenie naszego Powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 5.000 zł

Na mocy porozumienia Powiat Mielecki przekazał środki finansowe z przeznaczeniem
na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu w kwocie 5.000 zł.

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp.
1.

§

Wyszczególnienie

§ 3070 05- rów. za remont lokalu funk.
06- równoważnik za brak lokalu funk.
08 pomoc mieszkaniowa
09 dopłata do wypoczynku dla funk.
10- przejazd raz w roku na koszt
MSWiA.
11- zasiłek na zagospodarowanie
12- odprawy pośmiertne i zasiłki
pogrzebowe

Rozdział

Plan

Wykonanie
24 578,97
97 427,15
29 800,00
152 152,00
19 365,36
5 331,10
21 872,92

%
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2.

3.

4.

5.

§ 4010

§ 4040

§ 4050

§ 4060

6.

§ 4070

7.

§ 4080

8.

9.

§ 4110

§ 4120

13- opłaty związane ze szkoleniem
uczących się funk. (delegacje szkolne
i koszty nauki poza MSW i A)
Razem:
02 - wynagrodzenia pracowników
nieobjętych mnożnikowym systemem
wynagradzania – pracownicy cywilni.
03- nagrody uznaniowe pracowników
nieobjętych mnożnikowym systemem
wynagradzania – pracownicy cywilni
Razem:
03 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
pracowników nieobjętych
mnożnikowym systemem
wynagradzania - pracownicy cywilni
Razem:
01 - uposażenia funkcjonariuszy
02- nagrody uznaniowe i zapomogi
funkcjonariuszy
Razem:
01 - nagrody jubileuszowe funk.
02
odprawy
emerytalne
funkcjonariuszy
03 - ekwiwalent za niewykorzystany
urlop funkcjonariuszy zwolnionych
ze służby
07 – Jednorazowe odszkodowanie z
tyt. wypadku przy pracy i uszczerbku
na zdrowiu albo ze śmiercią
010 – nagrody i zapomogi wypłacane
funkcjonariuszom
Razem:
Nagrody roczne funkcjonariuszy
Razem:
Świadczenia pieniężne wypłacane
przez
1 rok po zwolnieniu
funkcjonariusza ze służby
Razem:
02- składki na ubezpieczenia społeczne
pracowników nieobjętych
mnożnikowym systemem
wynagradzania – pracownicy cywilni.
Razem:
02- składki na Fundusz Pracy
pracowników cywilnych

24 920,66
75411

375 448,00

375 448,16

100,00
%

78 646,17
13 067,82
75411

91 714,00

91 713,99

100,00
%

5 724,31
75411

5 724,00

5 724,31
3 166 221,86

100,00
%

204 635,14
75411

3 370 857,00 3 370 857,00
29 848,75

100,00
%

102 958,04
3 471,52
14 080,00
74 232,00
75411

224 590,00

75411

240 053,00

224 590,31
240 053,06
240 053,06

100,00
%
100,00
%

30 900,00
75411

30 900,00

30 900,00

100,00
%

17 346,74
75411

17 347,00

17 346,74
2 353,24

100,00
%
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10.

11.

12.

Razem:
01 - wynagrodzenia wypłacane na
podstawie umowy zlecenia lub umowy
§ 4170 o dzieło
Razem:
02 - ekwiwalenty i równoważniki za
§ 4180 umundurowanie funkcjonariuszy.
Razem:
01 – przedmioty i materiały
administracyjno- biurowe, prasa,
literatura, mapy
02 - materiały pędne, smary,
04 - przedmioty zaopatrzenia
mundurowego
05 - wyposażenie nie uznawane
za środki trwałe
07 - materiały kwaterunkowe
08 - materiały łączności
09 - materiały informatyki
010 - materiały transportu
011 – materiały uzbrojenia i techniki
§ 4210 specjalnej
13 - wyposażenie specjalne
indywidualnego i zbiorowego użytku
odzież ochronna
14 - materiały do konserwacji i
remontów nieruchomości
15 - mat. do konserwacji i naprawy
sprzętu medycznego oraz mat.
jednorazowego użytku
16 - pozostałe materiały (m. in.
ręczniki, środki czystości)
17 – Materiały przeciwpożarowe
18 – Materiały biurowe
Razem:

13.

14.

§ 4230

75411

2 353,00

100,00
%

14 851,81
75411

14 852,00

14 851,81

100,00
%

184 850,94
75411

184 851,00

184 850,94

100,00
%

15 214,00
91 050,11
3 587,58
99 606,23
3 012,77
219,37
1 574,10
18 460,15
12 758,22
95 987,08
6 459,09
1 826,61
5 340,28
13 050,20
4 813,06
75411

372 959,00

01 - leki, środki opatrunkowe

Razem:
01 - energia elektryczna
02 - energia cieplna
§ 4260 03 - gaz
04 - woda
Razem:

2 353,24

372 958,85

100,00
%

1 812,43
75411

1 812,00

75411

99 628,00

1 812,43
24 992,84
38 477,87
31 351,54
4 805,26
99 627,51

100,00
%

100,00
%
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15.

16.

01- remont i naprawa pomieszczeń,
budynków i budowli oraz uzbrojenia,
sprzętu i wyposażenia, w tym
opracowanie dokumentacji technicznej
– objętych planem rzeczowym
02- konserwacja pomieszczeń,
budynków i budowli oraz uzbrojenia,
sprzętu i wyposażenia,
03- konserwacja i naprawa sprzętu
łączności oraz masztów i pól
antenowych
§ 4270 04- konserwacja i naprawa sprzętu
informatycznego
05- konserwacja i naprawa sprzętu
transportowego, pływającego i
urządzeń warsztatowych
06- konserwacja i naprawa sprzętu
administracyjno-biurowego, ppoż. i do
utrzymania obiektu
07- konserwacja, remont i naprawa
sprzętu medycznego
Razem:
01 – wydatki z zakresu medycyny
pracy
§ 4280 02 – badania wstępne kandydatów na
funkcjonariuszy
Razem:
04 - wydatki okolicznościowe
07 - usługi bankowe i pocztowe

17.

18.

08 - usługi transportowe
10 - usługi komunalne i mieszkaniowe
12 - opłaty radiowo-telewizyjne
i ogłoszenia prasowe
14 - montaż, instalacja, uruchomienie
wyposażenia łącznościowego
§ 4300 16 - usługi w zakresie szkolenia
(organizowane przez MSWiA)
19 - pozostałe usługi (m. in. wywóz
nieczystości, opłaty za udział
w Mistrzostwach)
22 - wydatki z tytułu gospodarowania
odpadkami
23 – usługi w zakresie badania
technicznego pojazdów
Razem:
§ 4350 Zakup usług dostępu do internetu

22 686,39

22 906,40
536,80
295,00
75411

3 000,00

2 621,81
13 887,19
8 586,93

75411

68 899,00

75411

71 899,00

71 520,52

99,47
%

37 827,00
1 910,00
75411

39 737,00

75411

500,00

39 737,00
632,57
32,14
6 763,97
784,33
1 057,24

100,00
%

267,35
841,80
10 703,15
12 177,59
131,26
75411

40 496,00

6 988,09

75411

40 996,00

40 379,49
1 651,86

98,50
%
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19.

20.

21.

22.

23.

Razem:
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii
§ 4360 komórkowej
Razem:
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii
§ 4370 stacjonarnej
Razem:
01
delegacje
służbowe
funkcjonariuszy
oraz
pr.
cyw.
§ 4410
Razem:

§ 4430

§ 4440

24.

§ 4480

25.

§ 4510

26.

27.

28.

29.

§ 4700

§ 4740

§ 4750

§ 6060

75411

1 652,00

100,00
%

6 882,65
75411

6 883,00

6 882,65

100,00
%

10 932,40
75411

10 932,00

10 932,40

100,00
%

160,00
75411

160,00

02 - składki na rzecz instytucji
ubezpieczeniowych- ub. majątkowe

160,00

100,00
%

10 218,00

06 - inne opłaty i składki
Razem:
01 - odpis na ZFŚS pracowników
cywilnych
Razem:
Podatek od nieruchomości
Razem:
02 - opłaty roczne z tytułu zarządu
nieruchomościami stanowiącymi
własność budżetu państwa
Razem:
Szkolenia
prac.
nie
będących
członkami korpusu służby cywilnej
Razem:
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu. drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Razem:
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
Razem:
01 - sprzęt elektroniczny i łączności
02 - sprzęt informatyczny
03 - sprzęt transportowy, pływający
i taboru lotniczego
17 - pozostały sprzęt
Razem:

1 651,86

1 675,31
75411

11 893,00

11 893,31

100,00
%

3 218,40
75411

3 218,00

75411

18 467,00

3 218,40
18 467,00
18 467,00

100,00
%
100,00
%

1 044,32
75411

1 044,00

1 044,32

100,00
%

1 322,50
75411

1 323,00

1322,50

100,00
%

494,75
75411

495,00

494,75

100,00
%

10 365,40
75411

10 365,00

10 365,40

75411

79 760,00

79 760,00
100 000,00

75411
75411

100 000,00
179 760,00

179 760,00

100,00
%

100,00
%
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OGÓŁEM:

75411

5 431 912,00 5 430 917,95

99,98
%

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-179.760 zł
Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu samochodu operacyjnego o napędzie terenowym.
Starostwo Powiatowe zawarło porozumienia na jego zakup z następującymi firmami oraz
jednostkami samorządu terytorialnego:
- Firma Tarapata – 5.000,00 zł,
- BRW Mielec – 25.000,00 zł,
- ERO-EKO – 3.000,00 zł,
- KRONOSPAN – 20.000,00 zł,
- Gm. Tuszów Narodowy – 5.000,00 zł,
- Gm. Gawłuszowice – 2.000,00 zł,
- Gm. Czermin – 4.000,00 zł,
- Gm. Mielec – 3.000,00 zł,
- Gm. Radomyśl Wielki – 3.500,00 zł.
Pozostałość sfinansowano w następujący sposób:
- Starostwo Powiatowe Mielec– 9.260,00 zł,
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 100.000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan:450 zł.
Wydatki związane z przeprowadzeniem wojewódzkiego treningu SWA przez Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego – 428,19 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan – 372.015 zł, wykonanie –
368.120,17 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146.845,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 78.149,43 zł,
- elementy odblaskowe, pakiety edukacyjne w celu realizacji programu „Razem
bezpieczniej-Zabezpieczenie oraz ochrona dzieci i młodzieży na terenie powiatu
mieleckiego podczas przemieszczania się do placówek oświatowych” – 72.186,92 zł
- materiały biurowe, książki, wyposażenie, art. spożywcze – 6.962,51 zł
- zakup energii – 322,57 zł
- zakup usług pozostałych – serwis oprogramowania, ogłoszenia prasowe, usługi
gastronomiczne – 5.545,41 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.840,90 zł
- delegacje służbowe krajowe – 1.283,48 zł,
- szkolenia pracowników – 360 zł
- zakup materiałów papierniczych – 40,98 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – oprogramowanie komputerowe – 7.342,15 zł
- ZFŚS –3.640 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu do systemu zdalnego
sterowania (monitoring i ostrzeganie powodziowe na rzece Wisłoce) – 120.749,50 zł
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Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział
75702
i pożyczek

–

Obsługa

papierów

wartościowych,

kredytów

Wydatki w tym rozdziale stanowią spłacone odsetki od zaciągniętych przez Powiat kredytów
bankowych oraz obligacji komunalnych w kwocie 325.271,44 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 356.207,00 zł
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 356.207,00
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.615.042,65 zł
Wydatki bieżące w tym:
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP ZSS) – 873,28 zł
§ 4010, 4040, 4110, 4120 - Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń –
879.046,17 zł
-

wydatki w Zespole Szkół Specjalnych kwota 724.602,17 zł

-

wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym kwota 154.444,00 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,00 zł
( umowa o dzieło na wykonania instalacji elektrycznej w ZSS)
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 132.808,06 zł
w tym:
-

materiały biurowe, środki czystości, odzież ochronna – 13.029,92 zł

-

materiały drobnych napraw, remontów, montażu Internetu – 31.496,86 zł

-

zakup sprzętu biurowego, wyposażenia – 58.143,58 zł

-

węgiel, olej opałowy, paliwo do samochodu – 18.537,67 zł

-

prasa, poradniki – 10.694,63 zł

-

lekarstwa – 905,40 zł

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14.918,89 zł
- uzupełnienie księgozbiorów, pomocy dydaktycznych
§ 4260 - Zakup energii – 226 062,01 zł
- ZSS – 20.752,00 zł
- SOS-W – 205.310,01 zł
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§ 4270 - Zakup usług remontowych – 238.007,00 zł
- ZSS – montaż okien i ścianki działowej, remont kanalizacji, łazienki, kuchni – 153.928,00 zł
- SOS-W – konserwacja monitoringu, naprawa instalacji, sprzętu, usługi demontażowe
budynku, remont dachu, klasopracowni – 84.079,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 1.430,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 49.213,04 zł
- usługi pocztowe – 2.833,07 zł
- usługi pralnicze – 4.773,29 zł
- usługi monitoringu, informatyczne – 4.044,51 zł
- usługi komunalne, ścieki – 12.842,59 zł
- prowizje, opłaty bankowe – 5.899,78 zł
- pozostałe usługi (dezynsekcje, dozory, montaże, opłaty RTV, naprawy, przeglądy) –
18.819,80 zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.943,04 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 10.083,86 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 2.595,82 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pracowni i samochodu) – 1.271,00 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.808,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.279,00 zł
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –
1.717,81 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.685,67 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – 534.714,00 zł
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –
534.714,00 zł
- Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 1.229.892,12 zł
Wydatki bieżące w tym:
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP ZSS) – 436,64
§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 846.146,38 zł
-

wydatki w Zespole Szkół Specjalnych – 507.437,38 zł

-

wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym – 338.709,00 zł
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§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia ( ZSS) – 5.665,10 zł
§ 4040 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.585,00 zł
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –
343.059,00 zł
- Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 8.443.610,81 zł
Wydatki bieżące w tym:
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24.293,43 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZUS i podatek, pakiet socjalny, odzież robocza
§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.668 041,47 zł
-

I Liceum Ogólnokształcące – 2.275.143,52 zł

-

II Liceum Ogólnokształcące – 2.359.522,66 zł

-

Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego – 652.773,76 zł

-

Zespół Szkół Technicznych – 994.177,01 zł

-

Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 386 424,52 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 1.614,44 zł
- umowy zlecenia w I LO
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 128.069,33 zł
- I Liceum Ogólnokształcące – 41.818,33 zł
- II Liceum Ogólnokształcące – 65.601,00 zł
- Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego – 15.450,00 zł
- Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 5.200,00 zł
-

materiały biurowe, środki czystości, materiały drobnych napraw, prasa, czasopisma, zakup
sprzętu biurowego, wyposażenia, foldery o szkołach, druki świadectw i legitymacji, tabliczki
informacyjne na drzwi, pozostałe drobne zakupy

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 60.404,06 zł
- I Liceum Ogólnokształcące – 11.949,01 zł
- II Liceum Ogólnokształcące – 26.016,86 zł
- Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego – 18.540,00 zł
- Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 3.898,15 zł
§ 4260 - Zakup energii – 238.994,97 zł
- I Liceum Ogólnokształcące – 128.864,00 zł
- II Liceum Ogólnokształcące – 83.142,47 zł
- Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego – 19.057,00 zł
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- Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 7.931,50 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 323.046,82 zł
wydatki w II LO – 241.029,28 zł
- konserwacja c.o. – 2.884,15 zł
- remont odgromników – 15.054,80 zł
- remont placu szkolnego – 200.165,48 zł
- remont kominów – 14.311,65 zł
- remont instalacji elektrycznej w klasach – 5.551,00 zł
- inne drobne remonty – 3 062,20
wydatki w I LO- 82.017,54 zł
- drobne usługi remontowe – 6.538,54 zł
- remont kaloryferów – 75.479,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 2.300,00 zł
-badania profilaktyczne pracowników
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 79.816,63 zł
- usługi pocztowe, opłaty bankowe – 6.257,15 zł
- usługi informatyczne – 2.831,19 zł
- usługi komunalne – 13.020,35 zł
- usługi montażu, renowacji, napraw, przeglądy okresowe – 5.002,43 zł
- nadzory BHP – 4.230,00 zł
- usługi reklamowe – 968,40 zł
- opracowanie kosztorysu podwórka II LO – 1.586,00 zł
- przewóz młodzieży I LO – 1.285,07 zł
- usługi transportowe – 1.832,27 zł
- wymiana z Erangen - II LO – 16.000,00 zł
- pozostałe usługi – 26.803,77 zł
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 7.191,15 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - I LO –
3.220,00 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 11.732,07 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 5.718,18 zł
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne ( delegacje w I LO) – 2.580,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki - ubezpieczenia – 1.341,00 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 345.521,00 zł
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§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –
3.200,01 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 16.301,40 zł
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.350,00 zł
- II Liceum Ogólnokształcące – 3.651,40 zł
- Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego – 10.300,00 zł
§ 4580 - Pozostałe odsetki – 45,85 zł
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 520.179,00
zł
- Niepubliczne Liceum dla Dorosłych w Tuszowie Narodowym – 23.100,00 zł
- Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego – 497.079,00 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane – 3.281.083,30 zł
Wydatki bieżące w tym:
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.713,46 zł
- ZS w Radomyślu, ZS w Mielcu, ZSE – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZUS i podatek, pakiet
socjalny
§ 4010, 4040, 4110, 4120 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.937.393,56 zł
-

Zespół Szkół Budowlanych – 293.156,94 zł

-

Zespół Szkół Technicznych – 948.178,29 zł

-

Zespół Szkół Ekonomicznych – 523.201,42 zł

-

Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego – 903.213,64 zł

-

Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 269.643,27 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 58.111,50 w tym:
-

Zespół Szkół Ekonomicznych – 42.981,50 zł

-

Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego – 10.930,00 zł

-

Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 4.200,00 zł

- materiały biurowe, drobnych napraw, środki czystości, prasa, wyposażenie, materiały
reklamowe
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.600,00 zł
- Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego – sprzęt komputerowy, pomoce do klasy
o profilu hotelarstwo
§ 4260 - Zakup energii – 49.493,22 w tym:
-

Zespół Szkół Ekonomicznych – 22.000,00 zł

-

Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego – 18.040,00 zł
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-

Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 9.453,22 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł
-badania profilaktyczne pracowników
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 15.517,76 zł
-

usługi komunalne, pocztowe, konserwacyjne, usługi reklamowe, opłaty bankowe

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.845,84 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (ZSE)
– 855,15 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.403,44 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 829,30 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku Zespołu Szkół w Radomyślu Wlk. 600,00 zł
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –
2.093,48 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.214,52 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 168.272,07 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 20.394.395,58 zł
Wydatki bieżące w tym:
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 179.731,94 zł
-

ekwiwalenty

za

odzież

ochronną

i

pranie,

dodatki

wiejskie

i mieszkaniowe, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, odprawy
pośmiertne i odszkodowania
§ 3030 – Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.894,82 zł
- Zespół Szkół Technicznych – wynagrodzenie dla opiekunów praktyk
§ 4010, 4040, 4110, 4120 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.454.243,01 zł
-

Zespół Szkół Budowlanych – 1.698.859,23 zł

-

Zespół Szkół RCKU Rzemień – 1.826.612,00 zł

-

Zespół Szkół w Mielcu – 3.178.145,95 zł

-

Zespół Szkół Technicznych – 4.990.094,96 zł

-

Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 398.252,25 zł

-

Zespół Szkół Ekonomicznych – 2.362.278,62 zł

§ 4140 - Wpłaty na PFRON – 6.297,66 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 269.531,88 w tym:
- Zespół Szkół RCKU Rzemień – 49.456,12 zł
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- Zespół Szkół w Mielcu – 199.270,50 zł
- Zespół Szkół Technicznych – 14.050,52 zł
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 6.754,74 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 731.528,44 złw tym:
Wydatki w Zespole Szkół Budowlanych – 88.181,66 zł
- materiały biurowe i środki czystości – 3.114,93 zł
- wyposażenie –biurka, szafy, krzesła, drzwi do sal, drukarka, kserokopiarka – 42.984,29 zł
- materiały gospodarczo – remontowe – 7.353,00 zł
- prasa, czasopisma – 4.041,87 zł
- druki, świadectwa szkolne – 950,57 zł
- książki na nagrody dla uczniów – 1.111,00 zł
- monitoring wizyjny w szkole (środki z dotacji) – 28.626,00 zł
Wydatki w Zespole Szkół RCKU Rzemień – 97.356,46 zł
- węgiel, paliwo – 25.959,38 zł
- krzesła, meble, drukarka, niszczarka – 8.435,00 zł
- części do ciągników, samochodów i kosiarek, materiały biurowe, środki czystości, bojler
elektr., odkurzacz, farby – 62.962,08 zł
Wydatki w Zespole Szkół w Mielcu – 197.276,48 zł
- materiały eksploatacyjne, drobnych remontów – 36.017,99 zł
- wyposażenie do szkoły – 62.369,33 zł
- materiały biurowe, środki czystości – 7.192,63 zł
- prasa, czasopisma – 3.521,62 zł
- druki, legitymacje szkolne – 1.405,86 zł
- materiały grzewcze (węgiel) – 86.219,04 zł
- paliwo do samochodu – 550,01 zł
Wydatki w Zespole Szkół Technicznych – 256.471,50 zł
- ławki, krzesła, stoliki, tablice szkolne, myjka do czyszczenia, gabloty, świetlówki, gaśnice,
znaki ostrzegawcze – 133.420,79 zł
- materiały na remont pawilonu sportowego, sal lekcyjnych, szatni, chodnika, zakup płytek, farb
– 58.611,87 zł
- materiały biurowe, środki czystości – 25.586,37 zł
- prasa, Dzienniki Ustaw – 10.226,47 zł
- monitoring wizyjny w szkole (środki z dotacji) – 28.626,00 zł
Wydatki w Zespole Szkół w Radomyślu – 16.852,95 zł
- materiały biurowe, środki czystości, bieżących napraw – 4.226,93 zł
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- paliwo do samochodu nauki jazdy – 11.324,79 zł
- wyposażenie sal lekcyjnych – 709,93 zł
- prasa, czasopisma – 591,30 zł
Wydatki w Zespole Szkół Ekonomicznych – 75 389,39 zł
- wyposażenie i sprzęt szkolny – 32.782,07 zł
- materiały biurowe, środki czystości – 6.087,27 zł
- druki – 109,37 zł
- prasa, czasopisma – 2.626,99 zł
- materiały eksploatacyjne, drobnych remontów – 33.783,69 zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 843.708,19 zł w tym:
Wydatki w Zespole Szkół Budowlanych – 31.146,13 zł w tym:
- zakup zestawów komputerowych do pracowni – 10.936,89 zł
- zakup sprzętu audiowizualnego – telewizorów – 2.660,00 zł
- zakup sprzętu sportowego – łyżwy, drabinki, komplety piłkarskie, koszulki – 3.235,07 zł
- zakup plansz, map, model planetarny, globus – 1.052,54 zł
- książki do biblioteki – 2.945,49 zł
- narzędzia na zajęcia praktyczne – betoniarka, niwelatory z łopatami teleskopowymi, stoły do
tapetowania, tarcze do cięcia, zestaw gwintownic, kastry budowlane – 10.316,14 zł
Wydatki w Zespole Szkół RCKU Rzemień 565.159,24 w tym:
Kwotę 500.000,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
zakup pomocy dydaktycznych (maszyn, narzędzi i urządzeń):
- Mikrobus Jumper III – 155.900,00 zł
- Kombajn do zbioru ziemniaków – 52.460,00 zł
- Silos zbożowy – 16.104,00 zł
- Przyczepa rolnicza – 26.182,00 zł
- Przenośnik pneumatyczny ziarna – 7.442,00 zł
- Pielnik obsypnik – 2.000,00 zł
- Sieczkarnia do kombajnu – 4.880,00 zł
- Blok termiczny – 54.822,49 zł
- Okap centralny nad blok – 7.600,00 zł
- Kuchnia elektryczna – 6.900,00 zł
- Okap przyścienny – 1.597,29 zł
- Stanowisko robocze – stół ze stali nierdzewnej – 6.990,01 zł
- Piec do pizzy – 3.551,42 zł
- Szatkownica do warzyw – 2.330,00 zł
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- Stół zmywalniczy z młynkiem odpadków – 3.520,01 zł
- Kuchnia mikrofalowa – 990,01 zł
- Zmywarka do naczyń – 6.000,00 zł
- Krajalnica – 1.920,00 zł
- Traktor ogrodniczy z kosiarką – 10.717,70 zł
- Kosiarka ogrodowa – 11.099,56 zł
- Kosiarka spalinowa z napędem – 1.817,80 zł
- Wykaszarka – 2.013,00 zł
- Odkurzacz do liści – 19.794,50 zł
- Dmuchawa do liści – 1.823,90 zł
- Dmuchawo odkurzacz spalinowy – 2.174,04 zł
- Pilarka spalinowa – 1.762,90 zł
- Odśnieżarka – 19.799,38 zł
- Rozdrabniacz gałęzi – 24.003,50 zł
- Półautomat spawalniczy – 5.680,00 zł
- Wózek warsztatowy z wyposażeniem – 7.575,00 zł
- Szlifierka dwutarczowa – 2.145,00 zł
- Stanowisko obróbki ręcznej – 33. 533,40 zł
- Prasa hydrauliczna – 1.130,00 zł
- Wiertarka stołowa kolumnowa – 1.070,00 zł
- Samochód do nauki jazdy – 49.950,00 zł
- pozostałe pomoce – 7.880,33 zł
Wydatki w Zespole Szkół w Mielcu – 79.729,46 zł
sprzęt do pracowni mechatronicznej – 55.725,42 zł
- sprzęt do pracowni – profil hotelarstwo – 16.154,02 zł
- książki, wydawnictwa dydaktyczne, inne – 7.850,02 zł
Wydatki w Zespole Szkół Technicznych – 87.659,26 zł
- mapy, tablice, plansze, filmy, odtwarzacze, komputery, projekty multimedialne, wyposażenie
klasopracowni chemii, fizyki, biologii, historii, obróbki ręcznej, modele orbitalne, elektrolizer i
elektrody, waga elektroniczna, sprzęt gastronomiczny – 79.763,25 zł
- książki do biblioteki – 7.896,01 zł
Wydatki w Zespole Szkół w Radomyślu – 26.533,34 zł
- samochód do nauki jazdy
Wydatki w Zespole Szkół Ekonomicznych – 53.480,76 zł
- sprzęt sportowy – 44.481,38 zł
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- książki, pomoce naukowe – 8.999,38 zł
§ 4260 - Zakup energii – 570.024,71 zł
- Zespół Szkół Budowlanych – 57.134,91 zł
- Zespół Szkół RCKU Rzemień – 100.235,57 zł
- Zespół Szkół w Mielcu – 27.088,15 zł
- Zespół Szkół Technicznych – 321.464,48 zł
- Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 22 451,56
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 41.650,04 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych – 1.254.763,92 zł w tym:
Wydatki w Zespole Szkół Budowlanych – 3.347,19 zł
- drobne remonty
Wydatki w Zespole Szkół RCKU Rzemień – 182.338,98 zł
- remont drogi wewnętrznej – 131.114,42 zł
- inne remonty, konserwacje, przeglądy – 51.224,56 zł
Wydatki w Zespole Szkół w Mielcu – 325.640,29 zł
- remont auli szkolnej - 10.139,64 zł
- wymiana okien- 80.000,00 zł
- wymiana drzwi – 23.499,99 zł
- remont pracowni, korytarzy, łazienek – 133.254,15 zł
- remont gabinetów – 5.000,00 zł
- remont drogi wjazdowej, chodnika i boiska – 73 746,51 zł
Wydatki w Zespole Szkół Technicznych – 234.855,05 zł
- wymiana stolarki drzwiowej – 168.937,43 zł
- częściowy remont pokrycia dachowego – 50.591,58 zł
- pozostałe remonty – 15.326,04 zł
Wydatki w Zespole Szkół w Radomyślu Wlk. – 59.999,27zł
- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku szkoły
Wydatki w Zespole Szkół Ekonomicznych 448.583,14 zł
- wymiana okien w suterenach – 18.425,54 zł
- pokrycie daszków papą termozgrzewalną – 2.960,57 zł
- wymiana drzwi w klasach – 56.900,00 zł
- remont korytarza – 28.797,92 zł
- remont pomieszczenia rekreacyjno – sportowego – 16.406,80 zł
- projekt, nadzór i roboty budowlane, przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej wraz z przyłączami oraz roboty izolacyjne ścian fundamentowych – 256.295,26 zł
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- wybrukowanie placów i chodników – 48.847,07 zł
- remont pomieszczeń (sala gimnastyczna) – 19.949,98 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 5.628,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 152.569,34 zł
- Zespół Szkół Budowlanych – 23.984,66 zł
- Zespół Szkół RCKU Rzemień – 24.201,35 zł
- Zespół Szkół w Mielcu – 15. 677,74 zł
- Zespół Szkół Technicznych – 42.458,40 zł
- Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 16.365,12 zł
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 29.882,07 zł
w tym: usługi pocztowe, pralnicze, komunalne, usługi montażu, napraw, usługi informatyczne,
przeglądy okresowe, opłaty bankowe, opłaty za wynajem sal dydaktycznych, usługi reklamowe.
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 15.382,14 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 7.071,57 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 25.469,41 zł
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 30,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 18.693,87 zł
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne – 4.308,59 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki – 13.344,19 zł
-

ubezpieczenia sprzętu i budynków

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 749.404,93 zł
§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) – 29.085,00 zł
§ 4580 – Pozostałe odsetki – 19,84 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 18.975,00 zł
§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –
11.016,81 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 87.412,44 zł
Wydatki majątkowe w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 126.997,02 zł
Wydatki w Zespole Szkół Budowlanych – 7.156,00 zł
- wykonanie monitoringu wizyjnego
Wydatki w Zespole Szkół Technicznych – 119.841,02 zł
- wykonanie monitoringu wizyjnego – 42.155,99 zł
- instalacja serwera – 45.984,99 zł
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- tablica wyników w pawilonie sportowym – 7.800,00 zł
- konstrukcja albuminowa drzwi – 23.900,04 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.962,86 zł
Wydatki w Zespole Szkół Technicznych – 28.684,00 zł
- maszyna do czyszczenia – 14.884,00 zł
- kosiarka – 13.800,00 zł
Wydatki w Zespole Szkół im. J. Groszkowskiego – 22.278,86 zł
- zakup kserokopiarek – 10.797,00 zł
- monitoring – 11.481,86 zł
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 764.300,00
zł
- Mielecka Szkoła Biznesu – 511.400,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Biznesu – 252.900,00 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.165.524,37 zł
Wydatki bieżące w tym:
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.013,97 zł
- ekwiwalent za pranie, świadczenia BHP
§ 4010, 4040, 4110, 4120 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.111.911,75 zł
-

wydatki w Zespole Szkół Specjalnych – 407.067,08 zł

-

wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – 704.844,67 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.022,00 zł
- wydatki w ZSS - wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, dzienniki
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 578,65 zł
- wydatki w ZSS – pomoce do nauki zawodu
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.998,00 zł

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego – 598.270,63 zł
Wydatki bieżące w tym:
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.055,12 zł
-

ekwiwalenty za odzież ochronną, dodatki wiejskie i mieszkaniowe

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108.915,51 zł
-

wydatki dotyczą Zespołu Szkół RCKU w Rzemieniu

72
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.900,00 zł
§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli – 475.400 zł.

Rozdział

80144

–

Inne

formy

kształcenia

osobno

niewymienione

216.624,00 zł
Wydatki bieżące w tym:
§ 4010, 4040, 4110, 4120 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 210.522,00 zł
-

wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.102,00 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 213.987,54 zł
Wydatki bieżące w tym:
-

I Liceum Ogólnokształcące – 22.250,00 zł

-

II Liceum Ogólnokształcące – 8.091,90 zł

-

Zespół Szkół w Mielcu – 19.830,00 zł

-

Zespół Szkół Technicznych – 33.550,00 zł

-

Zespół Szkół w Radomyślu Wlk. – 4.349,99 zł

-

Zespół Szkół Ekonomicznych – 22.749,10 zł

-

Zespół Szkół Budowlanych – 12.466,55 zł

-

Zespół Szkół RCKU w Rzemieniu – 16. 000,00 zł

-

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 10.900,00 zł

-

Zespół Szkół Specjalnych – 18.550,00 zł

-

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 27.000,00 zł

-

Centrum Kształcenia Praktycznego i DN – 13.450,00 zł

-

Firma VULCAN – szkolenie kadry kierowniczej placówek oświatowych – 4.800,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 257.190,68 zł
1) Program Socrates – Comenius – 12.929,40
-wydatki dotyczą Zespołu Szkół w Radomyślu Wlk. § 4307
2) Program Uczenie się przez całe życie „Leonardo da Vinci” – 116.367,05
- wydatki dotyczą Zespołu Szkół Technicznych :
§ 4217 – 5.325,37

–
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§ 4307 – 8.479,18
§ 4427 – 102.562,50
3) Dotacja na realizację „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc
pamięci narodowej – Podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni”
§ 4300 – 1.000,00 kwota ta stanowi wydatki poniesione na zorganizowanie wycieczki do
Krakowa dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.
4) Dotacja przeznaczona na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat
wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – 65.809,44 w
tym :
§ 4010, 4110, 4120 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.532,76
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1.276,68
Wydatki związane z działalnością Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – 61.084,11 zł, w
szczególności:
- nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wyróżniających się w nauce oraz biorących
udział w konkursach edukacyjnych i sportowych,
- zakup oprogramowania firmy VULCAN dla szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat
Mielecki jest organem prowadzącym,
- organizacja szkolenia dla głównych księgowych szkół i placówek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
wykonanie – 1.510.000 zł
Kwotę w wysokości 900.000 zł wydatkowano w ramach dotacji z Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego, przeznaczonej na rozbudowę Powiatowego Szpitala w Mielcu.
W 2007 roku przekazano dotacje na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala
Powiatowego:
- zakup pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych – 10.000 zł,
- zakup aparatury i sprzętu medycznego – 600.000 zł

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – Plan 50.000 zł,
wykonanie – 50.000 zł
Na działalność Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przeznaczono z budżetu
Powiatu mieleckiego 50.000 zł. Wydatki kształtują się następująco:
§4210 – materiały biurowe, materiały do konserwacji i remontów, telefaks itp. – 5.590,20 zł,
§4260 – zakup energii – 16.456,89 zł
§4270 – zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa sprzętu łączności – 1.355,51 zł,
§4300 – usuwanie nieczystości, ścieki, usługi bankowe i pocztowe – 368,62 zł,
§4350 – łącza internetowe – 8.029,09 zł,
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§4360 – łącza bezprzewodowe komórkowe – 4.309,41 zł,
§4370 – rozmowy telefoniczne stacjonarne – 3.283,83 zł,
§4430 – aktualizacja oprogramowania – 714 zł,
§4750 – napęd oraz dysk komputerowy, serwer, programy antywirusowe – 9.892,45 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego –
plan 1.045.394 zł, wykonanie 1.044.940,40 zł.
Wykonanie wydatków stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz przez
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mielcu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla Szpitala Powiatowego w Mielcu ze środków powiatu na
realizację programu profilaktycznego „Przeprowadzanie badań przesiewowych w zakresie górnego
i dolnego odcinka przewodu pokarmowego” – 35.000 zł oraz na sfinansowanie udziału dwóch
lekarzy w „XII Ogólnopolskim Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej” – 2.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 548.863 zł,
wykonanie – 539.108,33 zł
§
3110

Nazwa wydatku

Wykonanie

Świadczenia społeczne, w tym :
-

świadczenia na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek
opiekuńczo – wychowawczych
pomoc finansowa na zagospodarowanie dla wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych
RAZEM

44 177,87
24 758,00
68 935,87

Zaliczamy tu także koszty poniesione na działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w
Mielcu oraz dotację podmiotową dla Świetlicy prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w
Mielcu.

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
w Mielcu
§4010; §4040; §4110; §4120; §4170 Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w
tym administracja, obsługa, wychowawcy, roboty publiczne) – 248.099,63 zł
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§4210 Materiały i wyposażenie

4.104,23 zł

§4260 Zakup energii

8.354,38 zł

§4280 Zakup usług zdrowotnych

100 zł

§4300 Zakup usług pozostałych
25.755,53 zł
w tym: koszty i prowizje bankowe, czynsze lokalowe, pozostałe -szkolenia, dowóz dzieci,
badania profilaktyczne pracowników.
§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

659,19 zł

§4370 zakup usług telefonii stacjonarnej

3.721,50 zł

§4410 Podróże służbowe krajowe
§4440 Odpis na ZFŚS na 2005r.
RAZEM

596,00 zł
7.782 zł
....................
299.172,46 zł
.....................

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza TPD
w Mielcu
Wszystkie środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz
wyposażenie, czynsz, energię, wypłatę świadczeń urlopowych oraz na delegacje służbowe.
Wynagrodzenia osobowe dla pracowników
ZUS – Ubezpieczenia społeczne
Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zużycie energii – CO, woda, prąd
Zakup usług pozostałych – xero, czynsz, telefon, dowóz dzieci
Świadczenia urlopowe
Podróże służbowe
Razem:

116.550,00 zł
20.560,00 zł
2.800,00 zł
1.549,38 zł
9.600,00 zł
14.913,02 zł
4.827,60 zł
200,00 zł
171.000 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
W okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Dom Pomocy Społecznej w Mielcu wydatkował środki
w kwocie 3.379.644,08 zł , co stanowi 88,29% planu.
Wydatki DPS zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu planem finansowym, w
tym:
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

10.483,77 zł

(zakup odzieży i napojów w okresie letnim, wynikających z przepisów BHP)
§ 3110 Świadczenia społeczne (prace społecznie – użyteczne)

2.393,20 zł
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§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.767.403,19 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

127.298,80 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

315.995,79 zł

§ 4120 Składki na FP
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

44.282,92 zł
1.860,00 zł
100.394,24 zł

w tym:
-

zakup paliwa i innych materiałów do samochodu służbowego – 6.900,81 zł

-

zakup materiałów biurowych – 3.416,68 zł

-

zakup środków chemicznych i art. gospodarczych – 37.053,13 zł

-

zakup wyposażenia – 15.762,20 zł

-

pozostałe materiały (m.in. prenumerata prasy, książki, art. przemysłowe, części zamienne,
art. elektryczne, itp.) – 37.261,42 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

341.675,91 zł

w tym:
-

dla mieszkańców – 341 675,91

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

66.164,51 zł

w tym:
-

zakup leków i materiałów medycznych przez DPS – 25 328,12

-

dopłaty do leków mieszkańców (leki ryczałtowe i do limitu) – 40386,39

§ 4260 Zakup energii

243.158,60 zł

w tym:
-

zakup wody – 25.178,65 zł

-

zakup energii elektrycznej – 80.025,11 zł

-

zakup energii cieplnej – 133.149,09 zł

-

zakup gazu – 4.805,75 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

50.723,94 zł

w tym:
- remonty – 36.443,45 zł
- konserwacje, naprawy sprzętu – 14.280,49 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych
w tym:
-

prowizje i opłaty bankowe – 4.177, 09 zł

-

wywóz nieczystości, ścieki – 36.352,63 zł

113.612,88 zł

77
-

badania okresowe pracowników – 1.705,00 zł

-

nadzór BHP – 10.980,00 zł

-

sprzątanie obiektu DPS – 34.096,56 zł

-

opłaty pocztowe – 674,64 zł

-

ochrona, monitoring – 7.429,80 zł

-

inne usługi (utylizacja odpadów, usługi serwisowe i nadzoru, itp.) – 18.197,16 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

1.951,14 zł

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1.210,39 zł

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

9.797,92 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty)

8.420,66 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, samochodu i inne opłaty )

13.851,00 zł

§ 4440 Odpis na ZFŚS

61.555,00 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości

25.462,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5.069,00 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

1.733,77 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

10.530,63 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

26.516,60 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

28.098,22 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan – 1.319.859 zł
Wykonanie:
§

2320
3110

Nazwa wydatku

Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu
terytorialnego na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych na terenie tych jednostek
Świadczenia społeczne, w tym :
- pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
- pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów
utrzymania dziecka z innego powiatu w rodzinie
zastępczej (na podstawie porozumień między powiatami)
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla
wychowanków rodzin zastępczych
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla
wychowanków rodzin zastępczych

Wykonanie

162.087,40
892 895,25
721 983,59
26 908,72
139 061,94
4 941,00
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4110
4120
4170

4210

Składki na ubezpieczenie społeczne z tyt. wynagrodzenia z
umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz pozostałych
umów zlec.
Składki na Fundusz Pracy z tyt. wynagrodzenia z umowy o
pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz pozostałych umów zlec.

7 831,81
1 100,20

Wynagrodzenia bezosobowe, w tym :

48 353,48

- wynagrodzenie z umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej
- wynagrodzenia z umów o dzieło (z tyt. obchodów „Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego”)
- wynagrodzenia z umów zlecenia za przeprowadzenie procesu
szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, diagnozę rodzin
Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup upominków dla dzieci z rodzin zastępczych i innych
artykułów z okazji obchodów „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”

43 719,88
650,00

RAZEM

3 983,60

1 596,40

1 113 864,54

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan – 543.113 zł
Wykonanie:

§

Nazwa wydatku

Wykonanie

4010

Wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR

328 234,99

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2006 r.

22 874,06

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

59 746,17

4120

Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
- wynagrodzenie z umowy zlecenia – likwidacja barier
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
- umowy w ramach realizacji programu ‘Dom bez przemocy’
(dotacja)
- pozostałe umowy zlecenia i o dzieło

4170

8 389,63
8 450,00
10 620,00
4 690,00
23 760,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia :
- zakup wyposażenia (meble biurowe, wykładzina, aparat
telefoniczny, aparat
fotograficzny, czajnik)
- zakup sprzętu komputerowego (2 komputery, drukarka)
- artykuły biurowe, papiernicze i chemiczne
- prenumeraty (czasopisma, biuletyny, aktualizacje i inne)
- pozostałe zakupy (pieczątki, baterie, druki wywiadów
środowiskowych, książki nadawcze, ulotki informacyjne itp.)

6 335,77
7 668,64
3 168,09
5 385,70
2 668,73
25 226,93
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4280

4300

4360
4370

4410

4430
4440

4700

4740

4750

Zakup usług zdrowotnych :
- badania wstępne i profilaktyczne pracowników
Zakup usług pozostałych :
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje
bankowe,
- koszty przesyłek pocztowych
- obsługa prawna
- usługi informatyczne (konsultacje dot. programu finansowoksięgowego FK i. płacowego TPL PŁACE)
- usługi administracyjne (noty księgowe ze Starostwa
Powiatowego)
- usługi napraw i przeglądów kserokopiarki CANON, drukarki
- pozostałe usługi
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
- delegacje służbowe (Rzeszów, Warszawa, Stalowa Wola,
Straszęcin,
Łucznica k.W-wy, Lubzina, Lubenia, Solec-ZdrójTarnobrzeg,
Lublin)
- ryczałty samochodowe na paliwo
- koszty korzystania z samochodu służbowego Starostwa
Powiatowego
Pozostałe opłaty
- ubezpieczenie mienia (polisa ubezpieczeniowa)
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na
2007 r.
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywil.
- szkolenia pracowników
- szkolenie w ramach programu „Dom bez przemocy’ (dotacja)
Zakup art. papiernicz. do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficz.
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
- programy i licencje (program antywir.NOD32 -3 stanow.,
aktual.pr.antywir. program TOTAL COMMANDER-6 stanow.,
aktualizacja LEX, aktualizacja programu płacowego TPLPŁACE TARAN)
- akcesoria komputerowe (tonery, dyskietki, pozostałe)

RAZEM

1 064,50
6 295,68
4 323,08
7 004,80
1 113,86
5 615,44
1 881,74
2 397,60
28 632,20
2 700,10
7 666,21
3 768,43
6 057,00
916,47
10 741,90
1 104,00
7 400,00
2 432,71
3 500,00
5 932,71
1 437,51
4 534,09
1 784,58
6 318,67

541 229,58
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Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan – 89.095 zł
Wykonanie:
§

Nazwa wydatku

Wykonanie

4010

Wynagrodzenia osobowe

15 538,33

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2006 r.

1 667,22

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 038,04

4120

Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
- wynagrodzenie z umów zlecenia – dyżury konsultacyjne
w Punkcie Interwencji Kryzysowej
4170
- pozostałe umowy cywilnoprawne

567,35
17 570,00
750,00
18 320,00

4210

4280

4300

Zakup materiałów i wyposażenia :
- artykuły papiernicze, chemiczne itp.
- zakupy tytułem doposażenia pomieszczeń przystosowanych na
mieszkania
w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej (szafki kuchenne,
materace do
łóżek, klimatyzatory, sprzęt AGD, art.gosp.domowego, żaluzje,
wykładziny,
pozostałe drobne wyposażenie)
Zakup usług zdrowotnych
- badania profilaktyczne
Zakup usług pozostałych :
- wynajem pomieszczeń,
- konsultacje specjalistyczne dla osób dotkniętych kryzysem z
różnych
przyczyn
- pozostałe usługi

443,49
39 433,01

39 876,50

20,00
3 216,13
2 638,00
207,94
6 062,07

4430
4440

4750

Pozostałe opłaty
- abonament RTV
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na
2007 r.
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
- programy i licencje (aktualizacja LEX)
- akcesoria komputerowe (toner)

RAZEM

146,80
604,00
1 098,00
119,67
1 217,67

88 057,98
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Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze
W tym rozdziale wydatkowano kwotę 10.302 zł - dotacja celowa przekazywana na realizację
zadań wykonywanych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu na
rzecz Powiatu Mieleckiego wynikających z porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 2004
roku pomiędzy Powiatem Mieleckim a Miastem Tarnobrzeg.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan – 583.750 zł, wykonanie
474.452,65 zł
Kwotę 400.702,65 zł wydatkowano w ramach dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania
dzieci pochodzących z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
Ponadto zrealizowano:
¾ Program pn. „Bezpieczny Dom – tworzenie Powiatowego Zespołu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- środki własne
¾ Program z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”- dotacja

§

4110

4120

4170

Nazwa wydatku
Składki na ubezpieczenia społeczne
- z tyt. umów zleceń w ramach programu „Opieka nad dzieckiem
i rodziną”,
zadanie „Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych
rodzin
zastępczych”
Składki na Fundusz Pracy
- z tyt. umów zleceń w ramach programu „Opieka nad dzieckiem
i rodziną”,
zadanie „Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych
rodzin
zastępczych”
Wynagrodzenia bezosobowe
- wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych :
• w ramach kontynuacji programu „Bezpieczny Dom”
• w ramach programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i
rodziną”
„Razem łatwiej - …..”
• w ramach programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i
rodziną”
„Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych
rodzin zastępczych” (szkolenia, diagnozy, pozostałe)
• w ramach programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i
rodziną” (prowadzenie zabawy mikołajkowej dla dzieci z
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych, sfinansowanej z nagrody za najlepszy
program (dotacja)

Wykonanie

379,64

53,33

1 600,00
18 873,00
5 550,40
1 400,00

27 423,40
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Zakup materiałów i wyposażenia
- artykuły biurowe, materiały, pomoce dydaktyczne na zajęcia w
ramach realizacji programu „Razem łatwiej - …..’
- artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, ulotki, plakaty
propagujące idee
rodzicielstwa zastępczego w ramach realizacji programu
„Rozwój
niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin
4210
zastępczych”
- artykuły różne tyt. zorganizowania paczek mikołajkowych i
zabawy
mikołajkowej dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek
opiekuńczowychowawczych, sfinansowanej z nagrody za najlepszy
program (dotacja)
- artykuły biurowe – program „Bezpieczny dom”
Zakup usług pozostałych
- usługa druku ulotek informacyjnych w ramach kontynuacji
programu „Bezpieczny Dom”
- kampania informacyjno-reklamowa propagująca idee
rodzicielstwa
zastępczego (ogłoszenia prasowe, reklama radiowa) w ramach
programu „Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych
rodzin zastępczych”
4300
- pozostałe usługi w ramach programu „Razem łatwiej - …..”
- usługi związane z organizacją zabawy mikołajkowej dla dzieci z
rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych
(przedstawienie
teatralne, usługi gastronomiczne)

8 282,01
3 093,18
12 938,80
58,35

24 372,34

341,60
16 950,68
400,00
2 902,91

20 595,19

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
- zakup kart telefonicznych dla członków Powiatowego Zespołu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach programu
„Bezpieczny
Dom”

500,05

4740

Zakup art. papiernicz. do sprzętu drukarskiego i urządzeń
serograficz.

426,05

RAZEM

73 750,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział
85311
–
Rehabilitacja
niepełnosprawnych – 45.974 zł

zawodowa

i

społeczna

osób
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Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów rehabilitacji
niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Mieleckiego przebywających w Warsztatach Terapii
Zajęciowej w Tarnobrzegu i Baranowie Sandomierskim – 9.884 zł oraz na dotację celową na
dofinansowanie działalności WTZ w Mielcu – 36.090 zł.

Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół
Niepełnosprawności – plan – 248.488 zł

ds.

Orzekania

o

Wykonanie:
§
4010
4040
4110
4120

4170

Nazwa wydatku
Wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia osobowe pracowników PZO
Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2006 r.
Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń
osobowych oraz z tytułu umów zlecenia)
Składki na Fundusz Pracy (od wynagrodzeń osobowych oraz
z tytułu umów zlecenia)
Wynagrodzenia bezosobowe
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w PZO dla członków
składów orzekających (lekarzy, psychologów, pracowników
socjalnych, doradców zawodowych, protokolantów)
- pozostałe umowy zlecenia i o dzieło

Wykonanie
106 254,42
6 665,79
20 850,33
2 919,91
73 627,00
1 540,00
75 167,00

4210

4280

4300

4370
4410

Zakup materiałów i wyposażenia :
- materiały biurowe i papiernicze,
- wyposażenie (aparat telefoniczny, podgrzewacz wody,
krzesło biurowe, wykładzina PCV, krzesła, czajnik, szafa
aktowa, tablica informacyjna, inne)
- zakup komputera
- zakup drukarki
- pozostałe zakupy (druki legitymacji dla osób
niepełnosprawnych,
żarówki, pieczątki, przedłużacz i inne)
Zakup usług zdrowotnych
- badania profilaktyczne pracowników
Zakup usług pozostałych :
- koszty przesyłek pocztowych
- obsługa prawna
- naprawa kserokopiarki, komputera
- usługi administracyjne (noty księgowe ze Starostwa
Powiatowego)
- pozostałe usługi (usługi pralnicze, wyciszenie drzwi gabinetu
lekarskiego)
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
- delegacje, bilety MKS

1 250,56
6 651,89
3 156,14
915,00
855,14
12 828,73
270,00
5 761,42
5 000,00
476,35
2 807,72
405,40
14 450,89
2 778,72
647,86

stopniu
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4440
4700
4740
4750

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na
2007 r.
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywil.
Zakup art. papiernicz. do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficz.
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
- zasilacz UPS, tonery, mysz komputerowa

3 160,00
525,00
789,05
1 128,71

RAZEM

248 436,41

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan – 2.120.150 zł, wykonanie –
2.119.848,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 1.879.689,77 zł,
§3020 – Nagrody wydatki osobowe
nie zaliczane do wynagrodzeń –
-

wypłata ekwiwalentu za używanie
i pranie odzieży ochronnej

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia –
-

3.574,39 zł

Zakup wyposażenia dla koordynatora
Działania 1.3

§4219 – Zakup materiałów i wyposażenia –
współfinansowanie JST
-

42.153,00 zł

Prenumerata czasopism i zakup książek - 706,01 zł
Paliwo i akcesoria samochodowe - 4.749,50 zł
Materiały biurowe i druki - 9.824,82 zł
Zakup wyposażenia: regały, rolety, wykładziny, krzesła - 16.128,29 zł
Zakup aparatów telefonicznych i kalkulatorów - 1.727,72 zł
Zakup części wymiennych, zamiennych - 1.905,20 zł
Środki czystości i BHP dla potrzeb urzędu i pracowników - 5.651,77 zł
Wyposażenie apteczki - 399,63 zł
Pozostałe: zakup krzew, trawy, nawozów - 1.060,06 zł

§4218 – Zakup materiałów i wyposażenia –
finansowanie EFS
-

449,98 zł

Zakup wyposażenia dla koordynatora Działania 1.3

1.272,91 zł
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§4260 – Zakup energii –
-

Energia elektryczna - 13.818,76 zł
Energia cieplna - 21.879,53 zł
Woda - 4.629,15 zł

§4270 – Zakup usług remontowych –
-

-

63.380,86 zł

Konserwacja węzła CO - 1.152,31 zł
Wymiana oświetlenia i pomiary elektryczne - 18.174,45 zł
Wklejenie folii lustrzanej przeciwsłonecznej - 629,89 zł
Remont łazienek - 17.469,99 zł
Konserwacja syst. alarmowego - 2.305,80 zł
Przeglądy, remonty i konserwacje - 3.427,04 zł
maszyn i urządzeń biurowych
Konserwacja i naprawa samoch. służbow. - 1.316,23 zł
Montaż i demontaż drzwi - 14.452,19 zł
Adaptacja lady w pok. nr 2 dla pośredników - 2.553,96 zł
Ułożenie posadzki - 1.899,00 zł.

§4280 – Zakup usług zdrowotnych –

972,00 zł

Badania profilakt. i okresowe pracowników - 672,00 zł
Dofinansowanie do zakupu okularów - 300,00 zł
profilaktycznych

§4300 – Zakup pozostałych usług –
-

40.327,44 zł

9.893,94 zł

Audit zewnętrzny - 4.453,00 zł
Usługi komunalne - 2.212,76 zł
Czynsz za garaż - 936,96 zł
Przegląd i utrzymanie sam. służb. - 246,17 zł
Konrtola przewodów kominowych - 1.149,99 zł
Wyrób pieczątek, dzierżawa dystrybutora wody, serwis oprogr. PŁACE i inne - 895,06 zł

§4360 - Zakup usług telefonii komórkowej -

2.507,00 zł

§4360 - Zakup usług telefonii stacjonarnej -

8.793,78 zł

§4410 – Podróże służbowe krajowe –

4.887,81 zł

-

Wypłata ryczałtu za używanie prywatnego sam. w celach służbowych - 4.121,17 zł
Koszty podróży służbowych pracowników - 749,04 zł
Bilety MKS - 17,60 zł

§4430 – Różne opłaty i składki –
-

Ubezpieczenie samochodu - 557,00 zł
Ubezpieczenia majątkowe budynku i wyposażenia - 4.171,00 zł
Opłata za zapytanie o karalność - 2.100,00 zł

6.838,00 zł
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-

Opłata skł. NWW od wolontariusza - 10,00 zł

§4440 – Odpis –100% na ZFŚS –
§4480 – Podatek od nieruchomości –
§4520 – Opłata roczna z tyt. zarządzania gruntem –
§4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

44.395,15 zł
8.697,00 zł
1.820,95 zł
195,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Plan wydatków –202.974 zł, wykonanie – 175.135,92 zł.
Powiat Mielecki zabezpieczył kwotę 125.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych w 2007
roku. Do konkursu zgłoszono 80 ofert realizacji zadań publicznych, dotacje otrzymało 47 organizacji
pozarządowych.
I konkurs - 90.000 zł
Ogółem w konkursie nr 1 złożono 68 ofert.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:


nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu wynosiła 55.000 zł.

Złożono 44 oferty na łączną sumę wnioskowanych dotacji wynoszących 224.854 zł. Dotację
uzyskało 20 organizacji na kwotę 57.665 zł.


ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności, działania na rzecz
niepełnosprawnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
wynosiła 18.000 zł.

Złożono 16 ofert na łączną sumę wnioskowanych dotacji wynoszących 62.884,50 zł. Dotację
uzyskało 8 organizacji na kwotę 19.650 zł.


wyrównywanie szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, porządek i bezpieczeństwo
oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym wynosiła 10.000 zł.

Złożono 7 ofert na łączną sumę wnioskowanych dotacji wynoszących 30.380 zł.
Dotację uzyskało 7 organizacji na kwotę 10.000 zł.


działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu oraz promocja działalności organizacji
pozarządowych, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie
organizacje pozarządowe w sferze działalności pożytku publicznego wynosiła 7.000 zł.
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Złożono 1 ofertę na kwotę dotacji w wysokości 2.685 zł. i taka kwota dotacji została przyznana
(2.685 zł).
II konkurs - 21.000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:


nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu wynosiła 16.000 zł.

Złożono 7 ofert na łączną sumę wnioskowanych dotacji wynoszących 24.330 zł. Dotację uzyskało 6
organizacji na kwotę 16.000 zł.


ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności, działania na rzecz
niepełnosprawnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
wynosiła 5.000 zł.

Złożono 2 oferty na łączną sumę wnioskowanych dotacji wynoszących 5.500 zł. Dotację uzyskało 2
organizacje na kwotę 5.000 zł.
Powierzenie zadania
Zarząd Powiatu Mieleckiego zlecił 3 organizacjom pozarządowym realizację zadań w formie
powierzenia na kwotę 14.000 zł. Były to 2 zadania z zakresu nauka, edukacja, oświata i
wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i
młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i 1 zadanie z zakresu działalności
wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe w sferze
działalności pożytku publicznego

1

2

Nazwa organizacji

Towarzystwo
Gimnastyczne
„Sokół”
Związek Byłych
Żołnierzy
Zawodowych i
Oficerów

Tytuł projektu

Organizacja turniejów i zawodów
sportowych w sportach zespołowych i
indywidualnych.
Promocja pamiętnika por. Stefana
Ostrowskiego „Lotnicza odyseja” połączona
z obchodami 62 rocznicy zakończenia II
wojny światowej.

Wykorzystani
e dotacji

l.p

Wysokość
udzielonej
dotacji /w zł/

Rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych za 2007 rok

3.000

2.999,68

1.000

865,56
134,44 zł
zwrot
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3

Stowarzyszenie
Orkiestra Dęta
Dobrynin

Związek
Ochotniczych Straży
4 Pożarnych RP
Zarząd Oddziału
Powiatowego
Parafia Rzymsko5
Katolicka w Borowej
Stowarzyszenie
6 Amazonek Powiatu
Mieleckiego
Towarzystwo
7
Śpiewacze „Melodia”
Stowarzyszenie
Rodziców Osób
8 Niepełnosprawnych i
Osób Wspierających
przy W.T.Z.
Stowarzyszenie
9
Kulturalne J’ARTE
Stowarzyszenie
10 Rodzin Katolickich
Diecezji Tarnowskiej
Mielecki Klub
11 Sportowy „Gryf”
OSP w Sarnowie
12
Stowarzyszenie
Oświatowo13
Wychowawcze
„Ojcowizna”
Klub Szachowy
14 „Lotnik”
Ochotnicza Straż
15 Pożarna w
Czerminie
Towarzystwo
Społeczno –
16
Kulturalne im. Gen.
Sikorskiego
Arka Poradnia
17 Specjalistyczna i
Telefon Zaufania
Polski Związek
Niewidomych Koło
18
Powiatowe w Mielcu
19 Forum Organizacji

Upowszechnianie kultury poprzez
prezentację możliwości twórczych Orkiestry
Dętej Dobrynin w Ogólnopolskim Festiwalu
Orkiestr Dętych OSP – Krynica Zdrój 2007.

5.518

5.518

Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy
Pożarom”

3.629

3.629

Festyn Parafialny „Parafiada 2007”.

2.000

2.000

Rak – to wielka sztuka żyć od nowa.

2.000

2.000

Wyjazd chórów Melodia do Bańskiej
Bystrzycy.

4.600

4.600

Integracyjna impreza turystycznowypoczynkowa osób niepełnosprawnych.

2.850

2.850

Organizacja II edycji imprezy plenerowej
„M-4 Moje Miasto, Moje Miejsce”.

2.160

2.160

Organizacja opieki i wypoczynku dla dzieci
z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

2.000

2.000

3.000

3.000

1.600

1.600

Aktywne wakacje 2007.

3.360

3.360

Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie
wakacji: obóz szachowy w Karpaczu, obóz
szachowy w Sieli.

2.371

2.371

Organizacja obchodów 70-lecia strajków
chłopskich we wsi Dąbrówka Osuchowska

1.500

1.500

126 rocznica urodzin gen. Sikorskiego.

3.000

3.000

Szkolenie dla wolontariuszy nt. „Pomoc
młodzieży dotkniętej przemocą”.

1.000

1.000

3.500

3.500

2.685

2.685

Organizacja wypoczynku i zajęć
pozaszkolnych dzieci i młodzieży z terenu
powiatu mieleckiego.
70 – rocznica działalności OSP Sarnowie
na rzecz ochrony i bezpieczeństwa
mieszkańców.

Integracyjna impreza osób niewidomych i
słabowidzących z programem orientacji
przestrzennej i samodzielnego poruszania
się z białą laską.
Promocja działalności organizacji
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Pozarządowych
Powiatu Mieleckiego
Stowarzyszenie na
20 Rzecz Rozwoju Wsi
Ziemi Mieleckiej
Towarzystwo
21
Przyjaciół Dzieci
Towarzystwo
22 Gimnastyczne
„Sokół”
Uczniowski Klub
Sportowy przy
23
Szkole Podstawowej
w Borowej
24
25
26

27

28

Ochotnicza Straż
Pożarna w Sarnowie
Mielecki Klub Górski
„Carpatia”
Stowarzyszenie
Orkiestra Dęta Dobrynin
Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków,
Powiatowe Koło nr 3
Międzyszkolny Klub
Sportowy „Ikar”

Polskie
Stowarzyszenie
29 Diabetyków - Koło
Terenowe w
Podleszanach
30

Automobilklub
Mielecki

Automobilklub
31 Mielecki
Odrodzone
Towarzystwo
32
Gimnastyczne
„Sokół”
Mieleckie
Stowarzyszenie
33 Chorych na
Stwardnienie
Rozsiane w Mielcu
Parafia Rzymsko –
Katolicka w
Tuszowie
Narodowym
34 Góreckie

pozarządowych.
Ekologia najcenniejszą wartością.

2.000

2.000

Organizacja opieki i wypoczynku dla dzieci
z rodzin w trudnej sytuacji życiowej

1.000

1.000

Młodzieżowy jesienny turniej sportoworekreacyjny

2.000

2.000

2.400

2.400

2.600

2.600

„Turystyczne spotkania polsko-słowackie”

1.320

1.320

„Organizacja Koncertu Pieśni
Patriotycznych”

4.500

4.500

Profilaktyka chorób społecznych.

3.500

3.500

Organizacja zawodów pływackich dla
uczczenia święta Niepodległości – Mielec
2007 pod patronatem Starosty Mieleckiego.

2.000

2.000

Profilaktyka chorób społecznych.

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Zajęcia sportowe dzieci i młodzieży.

5.000

5.000

Działania edukacyjne, profilaktyczne i
problemowe osób niepełnosprawnych.

1.800

1.800

3.510

3.510

3.000

3.000

Dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży
w zawodach sportowych i imprezach
rekreacyjnych – Festyn rekreacyjnosportowy „Żegnaj lato, rzuć nałogi mamo,
tato”
Organizacja turniejów i zawodów
sportowych – „Przez sport po zdrowie”

Realizacja programów edukacyjnych i
profilaktycznych w zakresie profilaktyki,
promocji i ochrony zdrowia.
Realizacja programów i zawodów oraz
innych przedsięwzięć w zakresie
ratownictwa i ochrony ludności.

Organizacja wypoczynku i zajęć
pozaszkolnych dzieci i młodzieży – „Klub
młodego modelarza w Tuszowie
Narodowym”
Szyjąc stroje ludowe chronimy nasze
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35

Stowarzyszenie
Kobiet „Victoria”
Mielecki Klub
Sportowy „Gryf”

Towarzystwo
36 Pomocy im. Św.
Brata Alberta
Stowarzyszenie
37 Kultury Fizycznej
„Odek”
Stowarzyszenie
38 Kultury Fizycznej
„ODEK”
Polski Związek
39
Głuchych
Uczniowski Klub
40 Sportowy „Start” –
Wola Mielecka
Uczniowski Klub
41 Sportowy „Start” –
Wola Mielecka
Towarzystwo
42 Miłośników Ziemi
Mieleckiej
43

Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej Stal Mielec

Uczniowski Klub
Sportowy „Sokół”
przy Publicznym
44
Gimnazjum w
Tuszowie
Narodowym
Stowarzyszenie
45 Inicjatyw Lokalnych
„Przedwisłocze”

dziedzictwo kulturowe.
Udział obowiązkowy w 3 turniejach
kwalifikacyjnych do finałów ogólnopolskiej
olimpiady młodzieży: Wrocław, Gliwice,
Kraków.
Pomoc osobom zwalnianym z zakładu
karnego w przystosowaniu się do życia
społecznego.
Organizacja wypoczynku i zajęć
pozalekcyjnych dzieci i młodzieży z terenu
powiatu mieleckiego.
Organizacja turniejów i zawodów
sportowych w sportach zespołowych i
indywidualnych.
Pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej.

1.407

1.407

1.000

1.000

2.500

2.500

1.400

1.400

3.200

3.200

Boisko pełne ruchu.

2.400

2.400

Marsz na orientację – „Zorientuj na
zdrowie”

1.200

1.200

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
ochrona dóbr kultury i tradycji.

5.000

5.000

Organizacja turniejów i zawodów
sportowych
Dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży
w zawodach sportowych i imprezach
rekreacyjnych

4.500

4.500

990

990

8.000

8.000

125.000

124.865,56

Mikołajkowe Mistrzostwa w tenisie
stołowym dziewcząt i chłopców.
Cykl 11 szkoleń dla organizacji
pozarządowych w zakresie pozyskiwania
środków finansowych.
Razem

Rozliczenie wydatków
na realizację zadania „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”
za 2007 r.
1. Nazwa zadania :
„Wypożyczalnia Sprzętu rehabilitacyjnego – Nie jesteś sam” w ramach programu pn.
„Program ograniczania skutków niepełnosprawności” zgodnie z umową z dnia
6 czerwca 2007 r. nr OON/000006/09/D zawarta pomiędzy Powiatem Mieleckim,
a
PFRON w Warszawie.
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2. Źródła finansowania :
- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Kwota przyznana przez PFRON na 2007 r. – 114 510,00
- środki własne Powiatu Mieleckiego
3. Koszt realizacji zadania ogółem wg źródeł finansowania
Wydatki zrealizowane
Wydatki ze środków PFRON

114 260,70

Wydatki ze środków własnych, w tym:

50 270,36

- środki własne powiatu

24 277,66

- pomoc udzielona przez gminy na
podstawie
zawartych umów o dofinansowanie

25 992,70

RAZEM

164 531,06

4. Wydatki na realizacje zadania ogółem
Rodzaj wydatków

Wydatki
ogółem

w tym
PFRON

ŚR.WŁAS
NE

80 339,40

58 555,00

21 784,40

6 903,07

5 134,01

1 769,06

6 360,00

0,00

6 360,00

43 907,96

29 075,97

14 831,99

25 970,63

20 445,72

5 524,91

Podróże służbowe (bilety MKS)

400,00

400,00

0,00

Szkolenia personelu

650,00

650,00

0,00

164 531,06

114 260,70

50 270,36

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń
pomocniczych
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia
- drukarka, meble(regały), narzędzia, artykuły
biurowe
i chemiczne
Koszty wynajmu pomieszczeń wypożyczalni
Koszty usług zewnętrznych
(umowy cywilno-prawne, koszty przesyłek
pocztowych, telekomunikacyjnych, kampania
informacyjno-reklamowa, usługi transportowe
sprzętu rehabilitacyjnego, opłaty bankowe)
Koszty wynagrodzenia osoby wypożyczającej -1
etat
(wynagrodzenie + pochodne + odpis na ZFŚS)

RAZEM
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Sprawozdanie z przebiegu zadania realizowanego w 2007 roku, w ramach programu
pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności”, na podstawie Porozumienia nr
6/POSN/09/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku.
I. Opis zadania.
W wyniku realizacji zadania pn. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu „Nie
jesteś sam” została utworzona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, z siedzibą w Mielcu, ul.
Kościuszki 4 (budynek Szkoły Podstawowej Nr 2). W 2007 roku pomieszczenie wypożyczalni
znajdowało się na parterze gdzie nie ma barier architektonicznych.
Po ogłoszonym przez Powiat Mielecki przetargu został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny oraz
urządzenia pomocnicze w ilości 195 sztuk, na łączną kwotę 80 339,40 zł. Ponadto zakupiono
meble i wyposażenie do wypożyczalni, drukarkę, artykuły biurowe. Została przeprowadzona
kampania reklamowa, która oparta była na druku ulotek informacyjnych (opracowanych przez
pracowników Starostwa Powiatowego), plakatów informacyjnych, zostały wysłane listy do
proboszczów parafii znajdujących się na terenie Powiatu Mieleckiego w wyniku czego zostało
ogłoszone w czasie mszy świętych otwarcie wypożyczalni. Ponadto zostały zrealizowane
ogłoszenia radiowe oraz prasowe informujące mieszkańców o uruchomieniu i funkcjonowaniu
wypożyczalni.
Tryb wypożyczenia sprzętu obejmuje:
1. złożenie

stosownych

dokumentów

przez

zainteresowaną

osobę

(wniosek

wraz

załącznikami).
2. sprawdzenie

w/w

dokumentów

przez

pracownika

wypożyczalni

pod

względem

prawidłowości i kompletności ich wypełnienia.
3. przekazanie dokumentów przez pracownika wypożyczalni do dyrektora wydziału.
4. zapoznanie się z dokumentami oraz podjęcie decyzji o podpisaniu umowy przez
rehabilitanta wspólnie z dyrektorem wydziału zdrowia i spraw społecznych.
5. przygotowanie umowy przez pracownika i przekazanie ich do podpisu przez osobę
upoważnioną ze strony Powiatu Mieleckiego oraz beneficjenta programu (wraz z
ewentualną umową poręczenia).
6. podpisanie umowy oraz odbiór/dostarczenie sprzętu do beneficjenta.
7. zwrot sprzętu po upłynięciu okresu na który została zawarta umowa (istnieje możliwość
przedłużenia czasokresu wypożyczenia sprzętu, wg procedury jw.).
W razie konieczności przeprowadzane są wizje lokalne w miejscu zamieszkania osoby
zwracającej się o sprzęt w celu doboru jak najlepszego rodzaju sprzętu do rodzaju
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niepełnosprawności, lub w przypadku gdy ilość możliwych do wypożyczenia sztuk danego sprzętu
jest mniejsza od ilości złożonych wniosków. Wizje lokalne przeprowadza rehabilitant przy udziale
dyrektora wydziału zdrowia i spraw społecznych. Osoby, które zwróciły się o wypożyczenia
sprzętu, ale nie otrzymały go z powodu wcześniejszego wypożyczenia wszystkich sztuk
dostępnych, zostają wpisane na listę oczekujących o czym są zawiadamiane pisemnie.
II. Termin realizacja zadania.
W

2007

roku

Wypożyczalnia

Sprzętu

Rehabilitacyjnego

w

Mielcu

funkcjonowała

od

1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.
III. Ocena efektów dofinansowania zadania..
W wyniku funkcjonowania wypożyczalni sprzęt rehabilitacyjny oraz urządzenia pomocnicze
zostały wypożyczone 223 osobom z terenu wszystkich gmin powiatu mieleckiego, w tym 14
młodzieży i dzieciom. Wszystkie te osoby (lub ich opiekunowie prawni) przedstawiły stosowny
wniosek wraz ze stosownymi załącznikami.
Dzięki funkcjonowaniu wypożyczalni możliwa stała się szybka interwencja, polegająca na
niezwłocznym dostarczeniu koniecznego sprzętu beneficjentom, co w wydatny sposób
wpłynęło na możliwość leczenia i rehabilitacji zdrowotnej, społecznej oraz zawodowej tych
osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 194.161,92 zł
Wydatki bieżące w tym:
§ 4010, 4040, 4110, 4120 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142.252,33 zł
-

wydatki dotyczą Zespołu Szkół Specjalnych w Mielcu

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 11.003,23 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności na stołówkę szkolną – 19.622,45 zł
§ 4260 - Zakup energii – 13.605,91 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.678,00 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 3.403.663,00 zł
Wydatki bieżące w tym:
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§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 948,74 zł
-

odzież ochronna

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.454.495,26 zł
-

wydatki dotyczą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu

§ 4220 - Zakup środków żywności – 94.561,00 zł
-

zakup produktów żywnościowych dla wychowanków

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.658,00 zł
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –
1.774.000,00 zł
- Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne – 947.319,66 zł
Wydatki bieżące w tym:
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.541,08 zł
- ekwiwalent za pranie, środki BHP
§ 4010, 4040, 4110, 4120 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 853.170,68 zł
-

wydatki dotyczą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mielcu

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.904,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 9.467,30 zł w tym:
-

zakup materiałów biurowych i środków czystości, prasy – 2.904,35 zł

-

sprzęt biurowy, wyposażenie – 6.562,95 zł

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.133,39 zł
- program logopedyczny – 959,00 zł
- pomoce dydaktyczne – testy – 5.678,49 zł
- uzupełnienie księgozbioru – 495,90 zł
§ 4260 - Zakup energii – 9.710,81 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 760,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 13.727,15 zł
-

usługi pocztowe, komunalne, kominiarskie, prowizje bankowe, usługi poligraficzne,
informatyczne, remontowe, montażowe.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.000,57 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.125,09 zł
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§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 2.925,12 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) – 435,00 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.888,00 zł
§4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –
1.039,50 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.491,97 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

- 317.500,00 zł

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 317 500,00
- Niepubliczna Bursa Międzyszkolna

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 12.400,00 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów dla uczniów
pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej
II Liceum Ogólnokształcące – 800,00 zł
Zespół Szkół w Mielcu – 800,00 zł
Zespół Szkół RCKU Rzemień – 6.400,00 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych – 2.800,00 zł
Zespół Szkół w Przecławiu (wypłaty w Starostwie) – 1.600,00 zł

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 3.500,00 zł
Wydatki bieżące w tym:
§ 4010, 4110, 4120 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.920,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł
- wyposażenie – 1.339,20 zł
- pozostałe materiały – 160,80 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – (usługi komunalne) – 80,00 zł

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 889.500,00 zł
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –
889.500,00 zł
- Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Pniu.
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Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 116.851,63 zł
Na przedmiotową kwotę składają się środki finansowe:
- na przeprowadzenie monitoringu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” - 27.207,79 zł
- na mmonitoring rzeki Babulówki - 89.643,84 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki – 10.000 zł
Kwota 10.000 zł przeznaczona została na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Mielcu w formie dotacji podmiotowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 77.963 zł
I. Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień na realizację zadań z zakresu kultury dla
następujących gmin – 16.100 zł:
- Urząd Gminy Wadowice Górne – 4.000 zł,
- Urząd Gminy Tuszów – 3.600 zł,
- Urząd Gminy Radomyśl Wielki – 6.000 zł,
- Urząd Gminy Przecław - 2.500 zł.
II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury dla następujących stowarzyszeń –
13.863 zł:
- Stowarzyszenie Nasz Gmina – 2.000 zł,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej – 3.000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przedwisłocze – 2.863 zł,
- Stowarzyszenie Twórców Kultury Plasycznej – 3.000 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Dulczy Małej – 3.000 zł.
III. Dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych – 48.000 zł:
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Mateusza w Mielcu – 9.000 zł –remont ogrodzenia
zabytkowego cmentarza parafialnego w Mielcu,
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Borowej – 15.000 zł – dofinansowanie remontu ogrodzenia
zabytkowego cmentarza,
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Sarnowie – 15.000 zł – dofinansowanie remontu zabytkowego
drewnianego kościoła w Sarnowie,
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Chorzelowie – 9.000 zł – dofinansowanie wymiany konstrukcji i
pokrycia dachu na zabytkowej plebanii oraz sfinansowanie wymiany drzwi zewnętrznych z
zabezpieczeniami antywłamaniowymi do zabytkowego kościoła w Chorzelowie.
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Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –
plan: 59.249,90 zł
Wydatki w kwocie 59.249,90 zł dotyczą:
I. dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w kwocie 50.999,90 zł:
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu – 25.000 zł,
2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Mielcu – 8.000 zł,
3. Automobilklub Mieleck i- 1.500 zł,
4. Klub Szachowy LOTNIK – 1.500 zł,
5. Podkarpackie Zrzeszenie LZS – 6.000 zł,
6. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Oddziału Powiatowego – 3.000 zł
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Dulczy Wielkiej – 999,90 zł,
8. Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ – 1.000 zł,
9. Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy – 2.500 zł,
10. Związek Polskich Spadochroniarzy Oddział w Mielcu – 1.500 zł
II. refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w MOSIR w Mielcu oraz kosztów utrzymania
obiektów sportowych MOSIR w Mielcu – 5.250 zł.
III. umowy o dzieło na opracowanie kalendarza szkolnych imprez i zawodów sportowych oraz
regulaminów: Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady – 3.000 zł.

POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE
Informacja z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2007 r.
DOCHODY – 356 501,86 w tym:
Stan funduszu na początek roku – 22 090,49
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 334 067,05
Odsetki dopisane do r- ku – 344,32
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WYDATKI – 303 886,01 w tym:
§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora
finansów publicznych – 56 997,50 w tym:
- Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rzeszów – 24 000,00
- Urząd Gminy Radomyśl Wlk. – 22 000,00
- Urząd Gminy Przecław – 3 000,00
- Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Rzeszowie – 3 997,50
- Urząd Miasta Mielec – 4 000,00
§ 2450 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 61 000,00 w tym:
- Gminne Spółki Wodne – 39 000,00
- Towarzystwo Ochrony Zwierząt – Schronisko – 10 000,00
- Społeczna Straż Rybacka – Związek Wędkarski – 2 000,00
- Zarząd Powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej – 3 000,00
- Ochotnicza Straż Pożarna w Józefowie – 5 000,00
- Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowej – 2 000,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6 218,47w tym:
- worki, węże do magazynu przeciwpowodziowego, obuwie wodery, sadzonki
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 49 932,04 w tym:
- monitoring SSE, monitoring rzeki Babulówka i Potok Rów, monitoring rzeki Wisłoka – 13 934,50
- koszty utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest – 35 997,54
§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – 12 688,00
- pompy szlamowe do magazynu przeciwpowodziowego
§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 20 000,00 w tym:
- Urząd Gminy Tuszów Narodowy
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§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- 97 000,00 w tym:
- Nadleśnictwo Tuszyma – 15 000,00
- Nadleśnictwo Mielec – 18 000,00
- Parafia Rzymsko – Katolicka w Gawłuszowicach – 8 000,00
- Parafia Rzymsko Katolicka w Kiełkowie – 5 000,00
- Parafia Rzymsko Katolicka w Zachwiejowie – 8 000,00
- Parafia Rzymsko – Katolicka w Chorzelowie – 16 000,00
- Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszowie Nar. – 9 000,00
- Urząd Gminy Padew Nar. – 4 000,00
- Parafia Rzymsko Katolicka w Przecławiu – 8 000,00
- Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego – 4 000,00
- Koło Łowieckie ŁOŚ – 2 000,00
Stan środków na dzień 31.12.2007r. – 52 615,85

Wykonanie planu finansowego Funduszu gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok

Środki obrotowe na początek roku

448 721

-Środki pieniężne na rachunku bankowym
-Należności
-Zobowiązania (niewymagalne)

474 772
40 376
66 427

Przychody
W tym:
§ 0920
od środków na rach.bankowym i za nieterminowe wpłaty

w tym:

1 464 784
34 437
34 437

§ 0830
-Wpływy tytułu wypisów z rejestru gruntów, odpisu i wydawania map,
zaświadczeń oraz danych z ewidencji gruntów i budynków
- wpływ za sprzedaż szaf mapowych ( 6 szt)
-umorzenie nieściągalnych należności (Uchwła Zarządu Pow. Nr 50/280/07

1 350 347
1 350 069
630
-352

-Odsetki
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§ 2960
- dofinansowanie z CFGZGiK

80 000
80 000

Koszty

1 605 825

W tym:
§ 2960
-przelewy redystrybucyjne

276 958
276 958

§ 4210
-zakup materiałów biurowych i folii
- zakup tonerów
- zakup części komputerowych
- zakup wyposażenia

86 299
24 563
10 136
1 927
49 673

§ 4300
abonament za monitoring p/pożarowy
-pobrana prowizja za prow. rach. bankowego
- naprawa drukarek i przeglądy okresowe
-szkolenia, konferencje, seminaria

1 202 550
4 392
600
2 163
2820

-usługi geodezyjne
> zmiana nośnika infor.mapy zasadniczej obręb Trzciana
> inwentaryzacja przyłączy gazowych we wsi Podole
> wykonanie prac zmiany nośnika w syst. EWMAPA
> inne usługi geodezyjne

1 192 575
24 400
6 832
55 850
2 241

> wyk. modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla:
Boża Wola, Goleszów, Książnice II etap
Dębiaki ,Grochowe,Sarnów
Otałęż, Wola Otałęska I etap
178 120
Czermin I etap
Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuch., Ziempniów I etap
Trześń, Wola Chorzelowska , Ławnica
Czajkowa, Józefów
(80 000 z dotacji)
Rzędzianowice
§ 6120
- zestaw komputerowy

w tym:

58 891
237 900
81 398
124 620
139 925
164 700
117 698

40 018
40 018

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2007 roku
Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie
Należności
(niewymagalne)

-

307 680

w tym:

341 192
57 762 Zobowiązania
91 274
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Zakład Budżetowy - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia
Nauczycieli w Mielcu
Dyrekcja CKPiDN w Mielcu przesyła informację dotyczącą wykonania planu dotacji
podmiotowej dla zakładu budżetowego oraz wykonania planu przychodów i wydatków
własnych za rok 2007 rok.
Dział 801
Rozdział 80140
Przychody, w tym:
§ 2510

Dotacja podmiotowa

§ 0922

Odsetki bankowe

475 400,00
13,24

Przychody własne, w tym :
§ 0140

Podatek od towarów i usług VAT

§ 0832

Wpływy z usług, :

28 462,95
534 785,76

¾ Współfinansowanie doradztwa zawodowego nauczycieli
przez gminy powiatu mieleckiego
¾ Kursy i szkolenia dla nauczycieli w tym:
Granty Podkarpackiego Kuratora Oświaty :
Przygotowanie i przeprowadzenie próbnych
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe ;
Inicjowanie i wspomaganie samorządowej działalności
uczniów ;
Kształcenie na odległość w praktyce szkolnej;
Warsztaty ;
Szkolenia rad pedagogicznych;
Konferencje
¾ Działalność kursowo-szkoleniowa na zlecenie zakładów pracy
i z własnego naboru,
¾ odpłatność za korzystanie z sal i bursy
§ 0971
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego
•

„Chcę się uczyć i pracować - organizacja praktyk dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie
Mieleckim „
•

„E - społeczeństwo - Szkolenia Informatyczne i
językowe wspomagane technikami e - learningowymi
i multimedialnymi „

•

„Akademia Umiejętności - szkolenia zawodowe i
informatyczne”

796 374,37
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§ 0921

Odsetki bankowe

Razem dotacje i dochody własne :

15,63
1 835 051,95

Wydatki (koszty i inne obciążenia), w tym:
§ 4012
§ 4011

wynagrodzenia osobowe:
¾ nauczycieli
¾ pracowników ekonomiczno-administracyjnych
¾ pracowników obsługi

383 291,97
70 207,50

28 368,98

§ 4042
Dodatkowe wynagrodzenia roczne

9 563,47

§ 4041
§ 4112

68 090,12
Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4111
§ 4122

13 365,24
Składki na Fundusz Pracy

§ 4121
§ 4172

2 670,85
Wynagrodzenie bezosobowe

§ 4171
§ 4212
§ 4211

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
¾ materiały biurowe
¾ środki czystości
¾ wyposażenie

40 851,64
17 623,61
31 112,56

Zakup środków żywności dla uczestników kursów i szkoleń
zgodnie z umowami

§ 4242
§ 4241

165 293,19
305 080,52

§ 4222
§ 4221

9 687,97

11 262,34
37 093,23

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 958,21
78 126,12

§ 4262
Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody
§ 4272

Zakup usług remontowych

§ 4282

60,00

§ 4281

Zakup usług zdrowotnych

§ 4302

zakup usług pozostałych, w tym:
¾ prowizje bankowe
¾ usługi pocztowe
¾ usługi telekomunikacyjne

§ 4301

1 049,77
720,00
107 191,46
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¾ wywóz nieczystości

479 358,75

§ 4352

3 467,08

§ 4351

Opłaty za usługi Internetowe

3 270,58

§ 4362

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

509,56

komórkowej
§ 4372

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

§ 4412

3 811,19

§ 4411

Podróże służbowe krajowe

§ 4432

Różne opłaty i składki

§ 4442

Odpisy na ZFŚS

316,50
75,00
21 600,00
21 301,41

§ 4532
§ 4531

11 773,43

Podatek od towarów i usług VAT
28 497,35

§ 4741

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

17,56

i urządzeń ksero
3 656,85

§ 4752
§ 4751

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Razem wydatki:

213,42

1 966 537,43

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki
dochodów własnych oraz zestawie dochodów własnych i
wydatków nimi sfinansowanych
Nazwa placówki
Zespół Szkół
Specjalnych w
Mielcu

Dochody
Źródła dochodów
(wykonanie) własnych
6.136,95

- darowizny w postaci
pieniężnej

Wydatki
Przeznaczenie
(wykonanie) dochodów
własnych
6.411,49 - sfinansowanie
wydatków
bieżących, w
szczególności:
- przewóz dzieci na
wycieczki wraz
zakupem biletów
wstępu i
zakwaterowaniem,
- zakup materiałów
biurowych
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Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy w
Mielcu

34.185,23

Zespół Szkół
RCKU w
Rzemieniu

8.000,28

Zespół Szkół w
Radomyślu
Wielkim

3.225

Dom Pomocy
Społecznej w
Mielcu

95.473,80

- darowizny w postaci
pieniężnej

28.383,74

- sfinansowanie
wydatków
bieżących, w
szczególności:
- zakup materiałów
i wyposażenia,
- pomoce naukowe
i dydaktyczne,
- wycieczki i obóz
dla wychowanków
- darowizny w postaci
9.235,98 - sfinansowanie
pieniężnej
wydatków
bieżących, w
szczególności:
- zakup mebli,
- książki na
nagrody uczniom,
- środki czystości
- darowizny w postaci
4.232,08 - sfinansowanie
pieniężnej
wydatków
bieżących, w
szczególności:
- wyposażenie klas,
- artykuły
promujące szkołę
111.201,85 - sfinansowanie
-darowizny w postaci
wydatków
pieniężnej – 11.420,95,
bieżących:
-odpłatne usługi dla osób
- zakup art.
nie przebywających na stałe
chemicznow DPS w zakresie żywienia,
przemysłowych
fizjoterapii, hotelarstwa,
oraz materiałów do
wynajmu pomieszczeń i
terapii – 12.952,06,
dzierżawy sprzętu –
- zakup środków
83.995,31,
czystości –
-odsetki bankowe
3.894,60,
zgromadzone na
- zakup energii –
wydzielonym rachunku
72.840,46,
dochodów własnych - zakup usług
57,54.
remontowych,
usług pozostałych,
materiałów
papierniczych –
9.007,90,
- opłaty na rzecz
budżetów jst –
3.598,83,
- podatek VAT –
8.908
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Komenda
Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej w Mielcu

15.262,50

Powiatowy Zarząd
Dróg w Mielcu

0,73

I Liceum
Ogólnokształcące
w Mielcu

14.910,30

RAZEM

177.194,79

- darowizny w postaci
pieniężnej – 13.567,60,
odszkodowania i wpłaty za
utracone lub uszkodzone
mienie – 1.694,90

-odsetki bankowe
- darowizny w postaci
pieniężnej

15.262,50

- sfinansowanie
wydatków
bieżących:
- zakup usług
remontowych –
1.694,90,
- sfinansowanie
wydatków
inwestycyjnych:
- zakup rozpieracza
teleskopowego do
działań
ratowniczych –
13.567,60

0,73

- sfinansowanie
wydatków
bieżących
- sfinansowanie
wydatków
bieżących, w
szczególności:
- artykuły do
drobnych
remontów,
- pomoce naukowe

14.910,30

189.638,67

